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УВОД 

 

 

С осъзнаването на отговорността и мисията, която професионалистите, 

работещи с деца имат към бъдещите поколения, ясно се подчертава, че грижата за 

децата и възможностите, които биват създавани за тяхното развитие са движещата 

сила, която дава подтика да бъдат идентифицирани проблемите, да бъдат очертани 

перспективите и да бъдат намерени практически решения. Няма съмнения, че 

отговорът на въпроса, защо участието на децата в процесите на вземане на решения е 

толкова сложно, трудно, диалогично, провокирано, санкционирано или желано, дава 

възможност както за научен, така и за обществен дебат, поради сложността на 

обсъжданата проблематика и етичните аспекти, свързани с нея.  

Присъствието на децата в процес с нарастваща лична отговорност е само 

повдигане на ново социално и педагогическо предизвикателство. Вижда се и 

професионалния интерес към възможностите за стимулиране на способностите на едно 

дете, за утвърждаване на личността на младия човек и за акумулиране на нови подходи 

в контекста както на позитивното образование и развитие, така и на управлението на 

процесите на микро и макро ниво в образованието, а и не само в него. Това са само 

част от научните предизвикателства пред настоящия труд. Разработката ще допринесе 

чрез анализите и изводите за обогатяване на научните обобщения и обществения дебат 

по проблемите, засягащи педагогическите, философските, правните и етични аспекти 

на детското участие и намирането на ефективни решения за осигуряване на адекватна 

защита на интересите на децата в съвременната образователна и социална среда.  

Появата на педагогически и организационни новости, нарастването на 

самостоятелността на училището, повишаването на социалните изисквания, 

потребността от систематично обновяване посредством въвеждане на иновационни 

процеси, налагат нов подход към вътрешно-училищното управление и съуправление. 

Необходимостта от развитие на автономия на образователните структури е свързана с 

демократизацията и произтичащата от нея възможност за съуправление от страна на 

родители, общественост и ученици. В съвременния глобализиращ се свят от 

училищното ръководство се очаква да създаде условия за промяна качеството на живот 

в училищната общност; да осигури подкрепяща, формираща, коригираща среда за 

всеки ученик; да привлече и мотивира като партньори всички заинтересовани страни – 

в т.ч. и децата. В този смисъл, за да бъде училището (а и не само) успешно, то следва 
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да планира, насърчава, оценява и подобрява участието на децата във вземането на 

решения. 

За обект на настоящето дисертационно изследване се приема участието на 

децата/учениците във (процесите на) вземането на решения.  

Предмет на дисертационното изследване са политиките, социалните, 

националните и педагогически практики на участие на децата в приемането на 

обществено значими решения. 

Цел на дисертационното изследване е да се разработи модел на участието 

на децата в приемането на обществено значими решения и да се предложат препоръки 

по развитие на образователни и управленски практики на това участие на различни 

нива и организации. 

Задачи на дисертационното изследване: 

За постигане целта на емпиричното изследване са формулирани следните 

задачи:  

1. Да се направи теоретичен анализ на същността и особеностите на философските, 

политическите, педагогическите и управленски аспекти на участието на децата във 

вземането на решения.  

2. Да се анализира чуждестранният опит и традициите в българското общество по 

отношение на участието на децата във вземането на решения. 

3. Да се проведе диагностично проучване с включване на ученици и други 

заинтересовани лица относно степента на участие на децата във вземането на решения 

в образователните организации.  

4. Да се разработи и представи проект за изработване на модел (моделиране) на 

детското участие, включително и в образователните организации. 

Хипотези на емпиричното изследване: 

Хипотеза 1: Предполага се, че участието на децата във вземането на решения се 

осъществява като практика само в отделни училища, а на системно равнище като 

съществуват сериозни проблеми, свързани с това участие. 

Хипотеза 2: Допуска се, че основните проблеми, свързани с детското участие са 

обусловени от липсата на макро и микро образователни и социално-педагогически 

политики за детското участие, както и от недостатъчната подготовка на педагогически 

специалисти за ефективното подпомагане на процеса на ученическото 

самоуправлението и участието на децата във вземане на решения.  



 

5 
 

Методите на изследване в дисертацията са теоретични, емпирични, 

статистически и социологически. 
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ГЛАВА ПЪРВА. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ 

 

1.1. Философски, педагогически и управленски аспекти на участието на децата 

във вземането на решения 

 

1. Детското участие и реформаторската педагогика 

 

Сериозни форми на началото на ученическото самоуправление и участие 

във вземане на решения, които касаят статуса на учениците в управленските процеси 

на училището и в процесите на обучение и възпитание се виждат в края на XIX в. и 

първата половина на XX в. В това отношение първо е Движението за ново училище 

(Николова, Н., 2018), създадено в края на XIX в. В него се пледира за откриване на 

училища, които са различни от традициионните и в тях да се изпробват различни нови 

идеи в областта на възпитанието и обучението. Първи в това отношение е Сесил Реди в 

неговото училище от 1889 г. в Абътсхолм до гр. Дерби, Великобритания. След това 

започва разкриването на редица нови училища, по-типични от които са на: 

• Джон Бъдли от 1893 г. в Хауърд Хийт, Великобритания (Brandreth G.D., Henry 

S.K., 1967); 

• Херман Лийтц в Илзенбург, Германия от 1898 г. (Тодорова-Колева, М., 2016); 

• Едмон Демулен във Франция от 1899 г. (Тойнби, А., 1995); 

• Вернер Цубербюлер в Гларисег (Glarisegg), Швейцария от 1902 г. (Томаселло, 

М., 2017); 

• Паул Гебс в Оденвалд, Германия от 1919 г.; 

• Александър Нийл във Великобритания от 1924 г (Софронов, И.И. and Вихарева, 

Т.В., 2015). 

Идеята и практиката за участие на децата/учениците във вземането на 

решения, като елемент от ученическото самоуправление и управление на училището са 

продукт на реформистките педагогичeски движения и направления (реформена 

педагогика, reformpädagogik, рrogressive education). Те са съвкупност от нетрадиционни 

педагогически възгледи, практики и институции за промяна на съществуващото 

възпитание, обучение и социализация в училищата, както и на самите тях от втората 

половина на XIX в. Без да се влиза в подробности, редица от акцентите на тези 

направления в полето на изследваната тема са: 
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• тълкуване на детето и ученика като субекти в процесите на обучение и 

възпитание; 

• интегриране на инициативност и предприемачеството на учениците; 

• свобода и самоуправление; 

• образование за социална отговорност и демокрация.  

Първоначално всички нови училища са създадени в дух на либерализъм, 

неофилантропизъм, русоизъм, свободно възпитание, педагогически импресионизъм 

(дидактично художество), трудово училище и прочее (Теофилова, М., 2017). За тях бил 

създаден специален правилник от 30 пункта, приети през 1912 г.  За да бъде едно 

училище признато за „ново”, то трябвало да удовлетвори изискванията от 30 пункта, 

част от които включват горепосочените акценти. 

В това отношение особено се отличават следните училища, някои от тях 

съществуващи (макар и видоизменени) и сега: опитното начално училище на Джон 

Дюи, авторското училище на Овид Декроли, училището на Елън Паркхърст, Самърхил 

на Александър Нийл и други. 

Опитното начално училище на Джон Дюи (1859-1952) при Чикагския 

университет е основано в 1896 г. В него се обучавали деца от 4 до 13 г. (Dewey, J., 

1923). В това училище Дюи прилага на практика идеите си за прогресивизма 

(училището като фактор за обществения прогрес и ползването на прагматизма като 

универсален прогресивен метод за решаване на проблеми), на инструментализма 

(теоретичното знание като инструмент на опита) и либерализма. В застъпничеството си 

за демокрация, Дюи счита за основни два нейни елемента: училищата и гражданското 

общество. Те са основни теми, които се нуждаят от внимание и реконструкция, за 

насърчаване на изследователската интелигентност и плурализма. Дюи твърди, че пълна 

демокрация може да се получи не само чрез предоставянето право на глас, но също 

така и като се гарантира, че напълно свободно може да се формира общественото 

мнение, което да е последица от ефективна комуникация между граждани, експерти и 

политици. 

Авторското училище на белгиеца Овид Декроли (1871-1932) „Ecole de 

L’Ermitage” от 1907 г. дава възможност да се развие системата, наречена Обучение 

чрез центрове по интереси. Тя включва редица принципи, но важният в случая е, че 

редът в училище се осъществява от самодисциплината на децата, тяхното 

самоуправление и съд на общността (Depaepe, M., Simon, F. and Gorp, A.V., 2003). 
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Далтон план (Лабораторен план) е система за индивидуална организация на 

обучението, създадена в САЩ, на името на градчето Далтон, щата Масачузетс през 

1920 г. от Елън Паркхърст (1887-1973). Първи прототип е нейното алтернативно 

училище в града от 1916 г. (Parkhurst, H., 2013). Повлияна е била от идеите на Мария 

Монтесори и Джон Дюи. Принципите на образование в Далтон план са: 

• свобода; 

• отговорност;  

• сътрудничество; 

• самостоятелност. 

Лабораторно-бригадния метод е организационна форма на обучение в 

съветското училище от 20те до 30те г. на миналия век. Свързан е с комплексната 

система на обучение и с американския Далтон план, без крайния му индивидуализъм 

(Tsyupak, I.М., 2016). Основните му характеристики са: 

• вместо клас се формира бригада, начело с ученик бригадир; 

• бригадата се формира по различни начала – смесена с добри изоставащи 

ученици; само с отлични, само със средни по успех и само от изоставащи 

ученици; по близост на местоживеене; 

• работи се по задания, разчетени от 2 седмици до 1 месец, като в тях се поставят 

въпроси, задачи, упражнения и теми за овладяване; 

• бригадата работи общо, но има и индивидуални задания; 

• отсъства преподаване и традиционна дейност на учителя; 

• по решение на бригадата е възможно учителят и да не бъде допускан в нейните 

дейности; 

• в общите дейности се включват планиране, обсъждане на заданията, обяснение 

на трудностите, разяснение на решенията и общ отчет на заключителна 

конференция; 

• водят се беседи, четат се разяснителни и помощни материали; 

• накрая резултатите на бригадата се оценяват като цяло, без индивидуални 

оценки. 

Развитието на този подход поражда колективна безотговорност, 

обезсърчаване при вложени индивидуални усилия, често масова незаинтересованост и 

безгрижие, в следствие на което лабораторно-бригадният метод е премахнат през 1932 

г. с постановление на Централния комитет на Всесъюзната комунистическа партия.  
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През 1924 г. Александър Нийл (1883-1973) основава свое училище в Лайм-

Риджис (англ. Lyme Regis) в къща, наречена Съмърхил (Summerhill). По-късно, през 

1927 г. училището е преместено в графство Съфолк, Англия, близо до град Лейстън. 

Нийл вярва, че щастието на детето трябва да бъде определящ фактор при вземането на 

решения относно неговото възпитание, а източникът на това щастие е личната свобода 

(Софронов, И.И. and Вихарева, Т.В., 2015). Той разбира, че лишаването на дете от 

чувство за свобода дава като резултат нещастието и води до психологически проблеми, 

когато то стане възрастен. Идеите на Нийл, насочени към подпомагане на децата в 

самоопределението, насърчаване на критическото мислене и отказ от сляпо 

послушание, които преди са били смятани за радикални или в най-добрия случай 

противоречиви, се използват широко днес. Самоуправлението е централна идея в 

Съмърхил и неговата най-фундаментална черта. В училището се провежда седмично 

общо събрание, което определя правилата и урежда училищни спорове; всеки член на 

общността - както персоналът, така и ученикът - имат един глас. Почти всички в 

училището присъстват на срещата, а децата винаги държат мнозинство. Срещите са 

ръководени от избран председател.  Общото събрание заменя учителския авторитет с 

обществен контрол, което освобождава учителите от ролята им на дисциплиниращи 

агенти и въвежда децата в ролята им за демократично участие и приемане на 

правилата. Всичко това идва от виждането на Нийл за целите на образованието: 

саморегулиране и самодисциплина, щастие и свобода, свободно изразяване и 

спонтанност. Свободата за Нийл означава да правиш онова, което искаш, стига това да 

не ограничава свободата на другите. От това се постигат принципите на 

автодисциплина и саморегулиране. В Съмърхил има абсолютна свобода, абсолютно 

уважение към нуждите, желанията, сексуалния живот, изразяването и ученето. Нийл 

налага график на класа, валиден само за учителите. Децата могат да избират кои от 

уроците да посещават и по кое време да ги посещават. Всеки има едни и същи права и 

децата вземат необходимите предпазни мерки за безопасността на другите и за себе си. 

 

2. Детското участие във философията на вземане на решения 

 

Естествено е да се предположи, че философията на вземане на решения е 

всъщност теорията за вземане на решения или поне за общите предположения на 

такава теория. В такъв случай може да се каже, че философията се състои в това: 

вземането на решения е резултат от максимизиране; по-конкретно, максимизиране на 
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съчетание от ценности и вярвания. Съществуват и разработки, че философията се 

опитва да обясни вземането на решения, като елиминира ролята на вярванията (които 

се тълкуват като субективни оценки на случайността). Би могло да се приеме, че 

философстването за вземане на решения означава да се сравняват и обсъждат общи 

предположения, които са в основата на различни теории за вземане на решения. Тъй 

като това се прави достатъчно често като цяло, за целите на настоящата разработка по-

скоро вниманието се насочва към два проблема: 1. Какво може да се мисли за 

вземането на решения като цяло, т.е. философската гледна точка за процеса на вземане 

на решения? 2. Какъв вид влияние има анализът върху философията за вземането на 

решения? Тоест, как философията може да извлече полза от концептуализациите и 

експериментирането на различни теории за вземане на решения?  (Szaniawski, К. 1998). 

Самата фраза „теория на решенията” е използвана за първи път през 1950 г. от 

статистикът Е. L. Lehmann (Lehmann, E. L., 1950). 

Теорията за решенията е мултидисциплинарна и третира всички аспекти на 

избора. Тя е в основата на поведенческите и социалните науки. Философията на 

решенията разглежда и усъвършенства философските твърдения на теорията на 

решенията. Нейният основен предмет е рационалният избор. По този начин тя третира 

нормативни въпроси и е свързана с философски клонове като епистемологията 

(теорията на познанието), аксиологията (теорията за човешките ценности) и етиката 

(науката за морала). Теорията на решенията подпомага епистемологията при 

изучаването на рационалните убеждения и подпомага етиката в изучаването на добри 

действия, цели и характерни черти. Поведенческите и социалните науки използват 

теорията на решенията за изграждане на модели на човешко поведение. Често теорията 

на рационалността дава добро първо приближение на човешкото поведение. Общата 

теория на рационалността обхваща индивиди и групи от хора, и показва как 

рационалността на индивидите води до колективна рационалност на групите. Тя 

предлага плодотворна основа за поведенческите и социалните науки. 

Рационалното поведение е такова, в което процесът на вземане на решения 

за неговата актуалност или в обозримото бъдеще, насоченост и форми, се основава 

върху избори, които водят до оптималното ниво на полза или друга удовлетвореност за 

индивида – най-доброто съчетание между ресурса и резултата. Рационалното 

поведение не е задължително винаги да включва получаване на парични или 

материални облаги, защото полученото удовлетворение може да бъде чисто 

емоционално.  Инструменталната рационалност се състои в избора на правилните 
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средства за постигане на реалните цели, основани на действителните убеждения и 

вяра. Тя е вид на рационалността, с която икономистите обясняват човешкото 

поведение. Рационалността в този случай е морално неутрална. Тя може да бъде от 

социално положителен характер, но може да бъде и антисоциална, т.е. да включва 

неморални действия, ако човек ги разглежда като най-ефективен избор в стеклите се 

обстоятелства. Рационалното поведение се усложнява още повече, когато се взема 

предвид полезността от взаимозависимостта т.е., когато лицето не търси само ползата 

за себе си, но също и полза за другите (Радев, Пл. 2014). 

Вземането на решения е изборът, основан на някои критерии от две или 

повече възможни алтернативи (Terry, George R., 1982).   

Вземането на решения може да бъде определено като курс на действие, 

съзнателно избран от наличните алтернативи с цел постигане на желания резултат 

(Massie J. L., 1964). 

Участието е акт на присъединяване към другите в правенето на нещо;  

действието или състоянието на доброволен принос в нещо; активен процес и 

въвлеченост в някаква дейност с което се повлияват резултатите от нея. Ако няма общо 

съгласие за това как да се дефинира участието, то има нарастващо разбиране сред 

професионалистите и планиращите, че участието се възприема най-добре като процес, 

а не като резултат от интервенция. Присъствието не означава участие. В случая 

участието е процес на демократично обсъждане и вземане на решения за различни 

процеси в организацията или институцията.  

Моделите за вземане на решения са нормативни, дескриптивни (наричани 

статични) и динамични. Нормативните (алгебричните) модели се използват при липса 

на изчерпателна информация за средата и се делят на няколко вида.  

1. EV (Expected Value) модел, който се осъществява по определена формула, а в 

основата на решението е привлекателността на очакваната печалба.  

2. ЕU (Expected Utility) модел, в който също се използват формули, а в основата на 

решението стои привлекателността на субективната полза (ценност).  

3. SEU (Subjective Expected Utility) модел. И при него се използва формула, а в 

основата на решението стои отношението между субективната полза и обективната 

печалба като правилото е, че при бързо увеличаване на печалбата субективната 

ценност нараства по-бавно, а при загуба, субективната ценност пада по–бързо. 

4. Модел на предпочитаната дисперсия, в който изборът се осъществява не от 

очакваната печалба, а от разсейването на ползата.  
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5. Модел на минимакса, в който основният принцип е да се вземе предвид, кога 

възможността за минимална печалба е най–голяма.  

6. Модел на Бейс, в който лежи основанието, че хората изменят по–бавно субективната 

си апостериорна вероятност на очакванията и са консервативни при вземане на 

решения. Тези модели носят по–голям риск и несигурност.  

Дескриптивните модели имат за цел да предскажат възможно най–точните 

решения. Те са: 

1. Линеен модел, който отчита тежестта на факторите на значимост на алтернативите.  

2. Интеграционен модел, при който се разчита на функционалните измерения 

(скалиране) на алтернативите.  

3. CU (Constant Utility model) модел, в който всяка алтернатива се приема за полезност, 

която се скалира.  

4. RU (Random Utility model), в който ползата се определя за случайна величина, а 

вероятността на предпочитание зависи не само от оценката за субективните ползи на 

алтернативите, но и от трудността при различаването им.  

5. EBA (Elimination by Aspects model) модел, в който се вземат предвид различните 

аспекти на алтернативите и те се сравняват. След отпадане на някои подмножества от 

аспектите, тогава се избира единствената останала алтернатива. И двете групи модели 

са статични, защото не се отчитат измененията, настъпили с времето. Така се появяват 

динамичните модели, които отчитат изменение на поведението на организацията 

вследствие на нова информация или промяна на контекста. Независимо от това, какви 

са решенията, може да се чувства влиянието на рамките, ограниченията в които е 

поместен проблема и тогава се взема такова решение, което би могло да има оправдано 

обяснение за себе си или за другите (Речник по психология, 1989). 

На друго когнитивно ниво, вземането на решения може да се разглежда като 

дейност за решаване на проблем, която се прекратява, когато е постигнат 

задоволителен резултат. 

 

3. Място на вземането на решения в системата от науки 

 

За да бъде разбрана сложността на ситуацията, е достатъчно да се разгледа 

вземането на решения в когнитивната психология, в организационното поведение, в 

теорията на мениджмънта на организациите и в теорията на игрите. 



 

13 
 

Когнитивната психология е научно изследване на психичните процеси като 

внимание, използване на език, памет, възприятие, решаване на проблеми, творчество и 

мислене. Вземането на решение в когнитивната психология е интелектуален процес, 

при който изборът е окончателен. То е предмет на активни научни изследвания от 

няколко гледни точки. От психологическа гледна точка е необходимо да се разглеждат 

индивидуалните решения в контекста на набор от нужди, предпочитания и ценностите, 

които има човек. От когнитивна гледна точка, процесът на вземане на решения се 

разглежда като непрекъснат и интегриран във взаимодействието си с околната среда. 

От нормативна гледна точка, анализът на индивидуалните решения се занимава с 

логиката на процеса на вземане на решения, рационалността и инвариантността, която 

води до избор. Вземането на решения е преднамерено търсено събитие или 

умозаключение (поредица от събития) за избора на алтернатива на действие, в което 

(събитие) съществуват следните елементи: множество S на възможните състояния на 

вътрешната и външна среда; информация за актуалното състояние на средата; едно 

множество А от алтернативи с възможност да се избере само една; ранжирано 

множество К от последствия с предпочитано едно от тях (Радев, Пл., 2014). 

Организационното поведение е наука, която изследва поведението на 

хората (индивиди и групи) в организациите с цел практическо използване на 

придобитите знания за повишаване на ефективността на човешката дейност. 

Изследванията на организационното поведение могат да бъдат категоризирани поне по 

три начина:  

• лица в организацията (микрониво); 

• групи в организацията (мезониво); 

• как се държат организациите (макрониво). 

Съществуват пет основни подхода за овластяване на служители, 

сътрудници и потребители в организациите: 1. Подпомагане на служителите да 

постигнат високо ниво на  познания и умения (подходящо обучение, обучение и 

придобиване на необходимия опит); 2. Разширяване на функциите по контрол 

(осигуряване на по-голяма свобода на действие в различните процеси, придружено от 

повишена отговорност за резултатите); 3. запознаване на служители, сътрудници и 

потребители с образци на успешни ролеви модели; 4. Практиката на социално 

насърчаване и убеждаване (допринася за повишаване на самочувствието на служители, 

сътрудници и потребители); 5. Емоционална подкрепа (спомага за намаляване на 
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стреса и безпокойството). Използването на тези подходи от мениджърите 

благоприятства повишаването на доверието на служители, сътрудници и потребители 

собствената им компетентност, осъзнаването на стойността на дейностите им и 

възможностите за реализиране на техните способности. 

По този начин участието в управлението може да се определи като умствено 

и емоционално включване на хората в групови ситуации, които ги насърчават да 

допринесат лично за постигане на целите на екипа и да споделят отговорността. 

Основните идеи на това определение са ангажираност, принос и отговорност. 

Умственото и емоционално участие предполага не толкова физическо, колкото 

психологическото значение на мислещия човек в управленския процес, а не само 

неговите умения и компетентности. 

В мениджмънта на организациите, решението като процес и резултат от 

човешката дейност е: (1) въвеждане на информация в определена система, за да се 

намали хаосът (ентропията) в нея; (2) избор на една от две и повече алтернативи; (3) 

отговор на въпрос или задача; (4) значение (значения), които отговарят на условията на 

уравнение; (5) процес и резултат на активно възприемане и използване на информация 

за преодоляване на определен проблем; (6) координиране на елементи или приемане на 

нова перспектива. 

Вземането на управленски решения в организацията (решение на задачи и 

проблеми в и пред организацията) е акт и резултат на избор на една оптимална от две 

или повече алтернативи за преодоляване на проблеми в конкретна управленска 

ситуация. Вземат се от упълномощените субекти на управлението. Управленското 

решение е необходимо да отговаря на изискванията за научна и практическа 

обоснованост, целенасоченост, своевременност, краткост, икономичност, 

правомерност и коректност, измеримост на изпълнението, ресурсосъобразност, 

адекватност на равнището на ситуацията, задачата или проблема. 

Конкретизацията на характеристиките на управленското решение в случая 

се отнася до следното: 

• решението важи за организацията или като цяло или за отделни нейни 

структурни и функционални звена, функционални аспекти и елементи (за 

вътрешната среда, за отношенията към външната среда или за двете заедно); 

• взема се от упълномощените в дадени рамки индивидуални или колективни 

субекти на управление; 
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• важи за определено време; 

• отговаря на определени изисквания; 

• разрешава набор от трудности и конфликти под формата на проблеми или 

задачи; 

• в повечето случаи е системна аналитико – синтетична дейност с евристичен 

характер поради по–голяма или по–малка непълнота на информацията; 

• понякога е продукт на инсайт; 

• мобилизация на средства за постигане на цел при зададени (определени или 

неопределени) условия; 

• когнитивно поведение, насочено към (1) постигане на определена цел чрез (2) 

разделяне на подцели и (3) приложение на оператори – действия, които 

преобразуват едно състояние на проблема или задачата в друго състояние; 

• специфична познавателна, емоционална и юридическа активност, 

детерминирана от вътрешни или външни за организацията фактори; 

• събира в единство стратегия, тактика, цели, средства, условия, процес и 

резултат. 

Управленските решения подлежат на класифициране - подреждане в групи 

според различни признаци: 

1. Първа група – според необходимостта: 

a. по тематичното подреждане – програмирани (предвидени) и 

непрограмирани; 

b. по източника на възникване – предварително планирани, спонтанни 

(собствено предизвикани), контекстуални;  

c. по времето на събитието – минали, актуални, бъдещи; 

d. по броя на участващите субекти – индивидуални, групови, колективни; 

e. по предстоящето време за приложение – стратегически, тактически, 

оперативни;  

f. по посоката на възникналия проблем – към вътрешната среда, към 

външната среда или интегрирани; 

2. Втора група – според фазите на управленския цикъл: 

a. планиращи – за различните видове цели; 

b. организиращи; 

c. регулиращи; 



 

16 
 

d. контролно – оценъчни; 

e. за стимулиране и мотивиране; 

f. логистични. 

3. Трета група – според процеса: 

a. по фазите (етапите) – еднофазни, дву- и трифазни, полифазни; 

b. по степента на новост – рутинни, квазирутинни, сложни и творчески 

(нестандартни); 

4. Четвърта група – според предназначение: 

a. по предметната функция – икономически, социални, организационни, 

технико – технологически, кадрови, финансови, пазарни; 

b. по организационно – управленски структури – за звена, отдели, 

ръководители, мениджъри, изпълнители; 

5. Пета група - според контекстуалните характеристики:  

a. по размер (обем) на персонала; 

b. по технологии; 

c. по организационната култура 

6. Шеста група – според резултата: 

a. по правилата и нормите в него – регламентиращи (предписващи), 

насочващи, препоръчителни, 

b. по осигуреност с информация – детерминирани и вероятностни;   

c. в зависимост от формулировката му – обща, особена и конкретна; 

d. по обхвата – комплексен, частичен, единичен; 

e. по носителя на информация – устни, писмени електронни; 

f. по формата на крайно представяне – документирани (заповед, препоръка, 

програма, план, наредба, инструкция) и недокументирани. 

7. Седма група – според йерархията и структурното звено: 

a. по управленското равнище – висши, средни и нисши; 

8. Осма група – според методите на вземане на решение: 

a. с математически и статистически методи; 

b. с качествени методи; 

c. с количествени и качествени методи; 

d. интуитивни и инсайтни. 

9. Девета група – според задачата и проблема: 
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a. за ясни (добре структурирани) и неясни (слабо структурирани) задачи и 

проблеми; 

b. за стратегически, тактически и оперативни задачи и проблеми 

c. за елементарни, сложни и много сложни задачи и проблеми; 

d. за общи, специфични и единични задачи и проблеми; 

e. за конюнктивни (и..., и...) и дизюнктивни задачи (или ..., или...); 

f. за нови и стари задачи и проблеми; 

g. за структурни и функционални задачи и проблеми; 

h. задачи и проблеми по фазите на управленския цикъл; 

i. задачи и проблеми по контекстуалните характеристики – обем на 

персонала, технологии, форми, методи, култура на училището; 

j. за интегрирани проблеми (каквито са повечето – напр. добре 

структуриран, функционален, нов, единичен). 

Стиловете за вземане на решения са: 

- решителен; 

- гъвкав; 

- степенен (поелементен); 

- партисипативен (на съучастие); 

- обобщаващ. 

Задачата на организацията, по която трябва да се вземе управленско 

решение е: 

- цел на някоя от дейностите и процесите в организацията, която цел е 

зададена в условия и изисквания за своето решаване средства; 

- целева система със следните елементи: неизвестно, входящи данни, 

условия и ограничения за тяхното преобразуване, за да се превърне 

неизвестното в известно (Радев, Пл., Ал. Александрова, 2014). 

Теорията на игрите е дисциплина, която изучава математическите модели за 

вземане на оптимални решения в условията на конфликти и рискове, като под „игра“ се 

разбира участие в прояви, реализирани в икономическия и социалния живот, състоящо 

се от множество действия на най-малко две страни. Теорията на игрите изучава 

вземането на решение, където резултатът за един играч зависи от действията на 

всички. Равновесие се постига, когато действията на един играч пораждат реакцията на 

другите, отхвърляйки идеята за нулев резултат или сума на играта, поради крайно 

противоречащи позиции и интегриране на мисленето, че в края на играта ще се 
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постигне максимална полза за участниците. Но до достигане на този краен етап всеки 

от играчите променя неколкократно своята позиция. В процеса на самата игра от 

особено значение са т.нар. "лични ходове". Този етап е много важен, защото преди да 

бъде направен всеки ход се извършва селекция от множество варианти за решение, за 

да се избере едно - оптималното за дадената ситуация. Случайният ход се отличава с 

това, че селекцията не се извършва с конкретно решение на играча. В такива случаи се 

използва методът на случайният подбор, което е и основен риск за участващите. Това 

са случаите на благоприятен и неблагоприятен краен изход от играта. 

Друг важен фактор в „играта” е и т.нар. „дърво на решенията”, което 

представлява многообразие от идеи и избори подобно на дървото, с множество 

критерии и разклонения в случая от основната стратегия. Следвайки логиката имаме: 1. 

множество М1 от участници; 2. множество М2 от стратегиите им; 3. множество М3 от 

ситуации; 4. множество М4 от коалиции на интересите и 5. множество М5 от 

отношения. Играта се състои от множествата от М1 до М5, което по своята същност е 

цялостна система, а само елементите М1 и М4 се наричат играчи. Целта на играта е 

постигане на стратегията на играча (Станева, Д., 2005). 

 

4. Основания за участие на децата във вземането на решения във 

философията на организациите, културата на организациите и 

философията на образованието 

 

Философията на организацията е рефлексия (съвкупност от научни 

дискурси като система от изказвания) за природата, спецификата, структурата, 

функциите, развитието, принципите, системата от ценности и категориалния апарат за 

обяснение на този феномен в дадените му смисли в дефиниции. Съблюдаването на 

философията е гаранция за успех и благополучие в отношенията на персонала, а оттам 

и на ефективното развитие на организацията. Неспазването на философията води до 

конфликти между организацията и служителите, между клиентите и потребителите, 

както и нарушаване имиджа на организацията. Образно казано, ако целта е сърцето на 

организацията, то организационната философия е нейната душа (Радев, Пл., Ал. 

Александрова, 2014). 

Основанията за участието във вземане на решения във философията на 

организациите са в законите на организацията. Законите на организацията са 

обобщения за обективни, необходими, съществени и устойчиви, повтарящи се 
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отношения (при определени условия) в организацията и на връзките и със средата. 

Тези закони дават научна и професионална обосновка на управлението на 

организацията, стават катализатори на процесите в нея. Законите на организацията 

могат да се разделят на общи, специфични и единични.  

Общите закони на организацията са: 

- закон за синергията (съвместното действие), който гласи: за всяка 

организация съществува набор от ресурси, при който организационният 

потенциал ще бъде или по–голям (положителна синергия) или по–малък 

(отрицателна синергия) от простата сума на потенциала на влизащите в 

нея ресурси;  

- закон за самосъхранението, който гласи: всяка организация се стреми да 

съхрани себе си и използва за това целия си наличен потенциал чрез 

лидерство, специализация на продукта и концентрация на усилията; 

- закон за развитието през онтогенеза, който гласи: всяка организация се 

стреми да постигне най–големия свой сумарен потенциал при 

преминаването на стадиите на жизнения си цикъл; 

- закон за съответствие на разнообразието на субекта на управление на 

разнообразието на обекта на управление; 

- закон за отчитане на системата от потребности на вътрешните и 

външните потребители.       

Специфичните закони на организацията (често наричани и закони за 

структуриране и функциониране) са: 

- закон за информираност и подреденост, който гласи: всяка организация 

се стреми да получи колкото се може повече достоверна, ценна и 

наситена информация за вътрешната и външната среда; 

- закон за единство на анализа и синтеза в оценката на различните видове 

ефективност; 

- закон за интеграция и диференциация на вътрешните процеси в 

организацията; 

- закон за своеобразието, който гласи, че всяка организация има присъща 

само на нея организационна структура на управление и производство; 

- закон за композицията, който гласи, че функциите на организационните 

елементи са подчинени на общи цели; 
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- закон за съхраняване на пропорционалността (съразмерността) между 

организацията и нейните елементи; 

- за стремеж на организацията към консервативност и съхраняване на 

традициите; 

- закон за социалната хармония в организацията, който гласи, че 

ефективността е функция и от социалната справедливост, социално – 

психологическия климат, подобряването условията на труда, грижата за 

здравето и отдиха на човешките ресурси (Парихина, В., Т. Федоренко, 

Теория организации, М., 2014). 

Моделите на организацията са схематизирани образци за възпроизвеждане в 

приблизително реални форми на еволюцията в обясненията и предписанията на 

управленските школи (теоретичните концепции за същността на организацията, 

доминиращите функции на мениджмънта и критериите за оценка на нейната 

ефективност). Всеки следващ модел в еволюцията на моделите съхранява някои черти 

от предишния. Основания за участието във вземането на решения се виждат в модела 

на „заинтересуваните групи в и вън от организацията” (или на удовлетворените 

вътрешни и външни потребители). Развива се след 80-те години на ХХ в. Доминантен 

стил на управление е този на интерактивността във взаимоотношенията, създаване на 

условия за нововъведения и грижи за качеството. Оценката на ефективността се прави 

по ценностната ориентация (Радев, Пл., Ал. Александрова, 2014). 

Културата на организацията обхваща ценности и поведения, които 

допринасят за уникалната социална и психологическа среда в нея. Организационната 

култура влияе върху начина, по който хората взаимодействат, контекста, в който се 

създават знания, съпротивата, която ще имат към определени промени, и в крайна 

сметка начина, по който те споделят (или начина, по който не споделят) знанието. 

Организационната култура представлява колективните ценности, вярвания и принципи 

на организационните членове и е продукт на фактори като история, продукти, пазар, 

технология, стратегия, тип сътрудници и вътрешни потребители, стил на управление и 

национална култура. Културата включва визията на организацията, ценностите, 

нормите, системите, символите, езика, предположенията, околната среда, 

местоположението, вярванията и навиците.  

Организациите могат да извлекат следните ползи от развитието на силни и 

продуктивни култури: 
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• По-добро съгласуване на организацията към постигане на нейната визия, мисия 

и цели. 

• Висока мотивация и лоялност на сътрудниците (вътрешните потребители). 

• Повишена сплотеност на екипа. 

• Насърчаване на последователност и насърчаване на координацията и контрола в 

рамките на организацията 

• Формиране на поведението на сътрудниците/вътрешните потребители, което 

позволява на организацията да бъде по-ефективна. 

Различават следните подсистеми на организационната култура: 

- подсистема на ценностите; 

- подсистема на организационната структура; 

- подсистема на структурата на комуникациите;  

- подсистемата на социално-психологическите отношения; 

- подсистема на игровата (митологична) структура; 

- подсистема на структурата на външната идентификация (организационна 

идентичност): 

- имидж на организацията; 

- имиджът, който се възпроизвежда в реално общуване с клиента; 

- възприемане на компанията и нейните продукти в обществото; 

- рекламни атрибути: лого, слоган и др. 

Основният тип култура, който е основание за участието във вземането на 

решения е парсипативният тип култура, т.е. организационната култура на съучастие 

(активистки тип култура). Такъв тип култура осигурява всестранно обсъждане на най-

важните въпроси. Отличителни черти на парсипативната култура са:  

1. Демократични начини за вземане на решения: 

2. Лидерството се основава на насърчаването на контактите и сътрудничество. 

3. Организацията се ръководи от задълбочени дискусии. 

4. Лидерството действа като катализатор за групово взаимодействие и сътрудничество. 

5. Проблемите се решават на базата на отворено взаимодействие. 

6. Несъгласията и конфликтите се считат за жизненоважни за ефективно решаване на 

проблеми. 

7. Съвместна творческа дейност. 

8. Информацията и данните се оценяват и споделят открито. 
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9. Хроничните проблеми се решават чрез по-интензивна дискусия и разработване на 

решения. 

10. Желанията и интересите на отделните хора се съгласуват с интересите на 

организацията по пътя на договореността. 

11. Комуникациите (общуването) са открити и наситени 

12. Участниците са уверени, че техният принос в дейността на организацията имат 

голямо значение 

13. Особеностите на психологическия климат са висока лична отговорност, 

креативност, ориентация на сътрудничество, гъвкава смяна на позициите, създаване на 

условия за развитие и уважение правата на всекиго. 

Културата на участие се основава на хоризонтална комуникация, при която 

всички индивиди имат еднаква сила и способност да обменят идеи, предложения, 

коментари и опит и да работят съвместно. Следователно тази комуникация трябва да 

преодолее функционалистичните теории. Увеличаването на достъпа до Мрежата играе 

важна роля в разширяването на културата на участие, тъй като позволява на хората да 

си сътрудничат по-активно, да генерират и разпространяват новини, идеи и творчески 

продукти, за да обединят групи лица, които споделят подобни интереси и цели, като по 

този начин образуват афинитетни групи. Афинитетната група е кръг от приятели и 

сътрудници, които си знаят силните страни, слабостите, миналото, вече имат създаден 

общ език и здрави взаимоотношения, и се опитват да постигнат дадена цел или серия 

от цели. 

Мирко Тобиас Шефер, медиен теоретик, прави разлика между изрично 

участие и скрито участие. Изричното участие се отнася до съзнателно и активно 

ангажиране на потребителя. Имплицитно участие е по-фино. То обикновено се случва, 

без потребителят да е наясно с всичко. Неявното участие е станало възможно чрез 

прилагането в графичния интерфейс на платформата и в нейното „back-end” 

програмиране (например алгоритъм) на действията, които потребителите могат да 

предприемат.  Шефер твърди, че успехът на Web 2.0 и социалните мрежи се основава 

на имплицитно участие. Понятието за имплицитно участие разширява теорията на 

културата на участието, а разглеждането на формите на имплицитното участие по този 

начин отваря пътя за задълбочен анализ на ролята на технологиите в създаването на 

взаимодействия между потребителите и генерираното от тях съдържание (Schaefer, М. 

Т., 2011). 
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Културата на съучастие или на участието е неологизъм, който се отнася, но 

се противопоставя на консуматорството - с други думи, култура, при която индивидите 

не само взаимодействат като потребители, но и допринасят като служители и 

производители. В крайна сметка организацията на участието е алтернатива на 

договорния модел. Договорът дефинира функционална структура, която държи заедно 

такава организация чрез налагане на взаимни задължения между страните.  

Във връзка с изложението до тук е редно да се представят и някои от по-

важните техники/методи за вземане на решения:  

 „За” и „Против”: списък на предимствата и недостатъците на всеки 

вариант. Обикновена приоритизация: изборът на алтернатива с най-висока полезност и 

вероятностно претеглена.  

Процес на аналитичното йерархизиране – Analytical hierarchy process 

(AHP): структуриране на множество критерии за избор в йерархия, оценка на 

относителното значение на тези критерии, сравняване на алтернативи за всеки 

критерий, и определяне на общото класиране на алтернативите. 

Мултипленно критерийно вземане на решение (Multiple-criteria decision-

making – MCDM), нарича се oще метод на пространственото решение: поддисциплина 

на изследване на операциите, в която изрично да счита, че всяка алтернатива има 

множеството критерии в процеса на вземане на решения е необходимо те да бъдат 

оценени от към своя потенциал. Така се жертват няколко алтернативи и техните 

критерии при вземането на решение, за да е то оптимално (възможно най-доброто) за 

една от алтернативите или избор на добрите алтернативи (недоминантно решение). 

Важно е алтернативите да бъдат краен брой и да са известни в началото на процеса на 

вземане на решение. Този метод се нарича още метод за предварителна артикулация на 

преференциите („prior articulation of preferences”) или метод на предварителна оценка 

на функционалната стойност на превъзхождащите отношения („outranking relations”) .  

Плюс, минус, интересно (PMI) - техника на Едуард де Боно, която 

прецизира идеите в структура от три части, която той нарича плюс, минус и интересно. 

На първо място в списъка на идеи са всички плюсове или добри пунктове. След това са 

всички минуси или лоши моменти и в крайна сметка всички интересни точки – 

последици от любопитство или несигурност. Те са със стойност на атрибути, за които 

просто не ни е грижа да се разглеждат като добри или лоши. Категорията “интересно” 

така позволява изследването на идеята или избор за решение да стане извън неговия 
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контекст – не е нужно то да се оцени в положителен или отрицателен смисъл (де Боно, 

Е., 2008). 

Брейнсторминг – групово генериране на идеи. 

Метод на Буридановото магаре: използва се, когато сме изправени при две 

или повече еднакво привлекателни алтернативи.  Методът е съставяне на списък на 

всички отрицателни точки или недостатъци за всяко решение. Това е необходимо, 

когато две или повече алтернативи изглеждат много желателни, но ние ставаме слепи 

за всичките им недостатъци. Всъщност, това е техика, която се фокусира върху 

недостатъците. 

Конюнктивен и дизюнктивен метод – тези методи изискват 

задоволителните, а не най-добрите резултати по всеки критерий. Конюктивният метод 

изисква алтернативата да отговарят на минимален праг на изпълнение за всички 

критерии. В дизюнктивния метод се изисква, алтернативата да надвишава определен 

праг за най-малко един критерий. Всяка алтернатива, която не отговаря на 

конюнктивните или дизюнктивните правила се изтрива от по-нататъшно разглеждане. 

Тези правила могат да бъдат използвани за скрининг, за да се избере подмножество на 

алтернативи за анализ от други, по-сложни инструменти за вземане на решения. 

Лексикографски метод – в него критериите са подредени по реда на тяхната 

значимост. Алтернативата с най-добри резултати се избира по най-важния критерий, 

който я удовлетворява. След това се вписва алтернативата на следващия най-важен 

критерий за сравнение и така нататък, докато се намери уникална алтернатива. 

Анализ на разходите и ползите (Cost-benefit analysis – CBA).   

Метод на създаване на матрица за претеглено тегло на критериите.  

Метод по дърво на решенията (представена по-рано в Теория на игрите). 

Анализ на Парето -  техника, която позволява да се получи “най-добрият 

резултат за печалба”. Тя се основава на принципа на Парето, с който трябва да 

определи, какви действия ще позволят да получим 80 % от възможните положителни 

резултати, като останат само 20 % от отрицателните. Анализът е известен като 

правилото 80/20. 

Техника на шестте мислещи шапки -  може да помогне за намаляване на 

някои от недостатъците на всеки един от стиловете на вземане на решения. Автор е 

Едуард де Боно. Техниката позволява да се отчита поглед към проблема от шест 

различни ъгли или отчетливо различни гледни точки. 
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Метод на удовлетворението: използване на първия намерен приемлив 

вариант. 

Приемане на решението на консултативна агенция или експерт по 

проблема. 

Метод на шанса или лотариен метод – хвърляне на зарове, изтегляне на 

карта, избор на страна на монета, 

Според теорията на фон Нойман и Моргенщерн (von Neuman and 

Morgenstern, 1944) хората в ситуации на вземане на решения се придържат към 

правилото да избират алтернатива с най–висока очаквана ценност. Това става чрез 

умножаване на вероятността за ценност. Ценността в такива случаи се нарича 

субективна полезност, а достигането и е по субективна вероятност. При избор и 

вземане на решение субективната и обективната вероятност не съвпадат, без да се 

вземат предвид крайните значения на вероятността. Много пъти хората се държат 

странно и нямат ясни основания за избор, което се нарича “влияние на фрейма 

(рамката)”. В такива случаи решението не е най–вярно, но е леко обяснимо за другите 

и за себе си. Когато хората нямат очевидни аргументи за приемане на решение, те се 

оказват под влияние на фрейма (рамката), в която е поместен проблема. Това се случва, 

когато отсъства основание за правилно приемане на решение. 

Рискът при вземане на решения представлява действие, чрез което се търси 

определена поведенческа алтернатива със степен на вероятност за успех, но това 

действие е съпроводено с елементи на възможни опасности, заплахи и загуби. 

Вероятността за успех (р) при предприемане на рисково поведение е за състояние на 

средата, характеризирано като определено (стабилно) или р = 1. Ако състоянието на 

средата е с характеристика неопределено (нестабилно), то вероятността за успех           

e р = 0. Ако състоянието на средата се характеризира като междинно, то вероятността 

за успех е 0 <  р < 1 (Иванов, П., 2012)   

 

Философията на образованието е клон на приложната или предметно-

практическата философия, занимаваща се с природата и целите на образованието и 

философските проблеми, произтичащи от образователната теория и практика. Тъй като 

тази практика е повсеместна в човешките общества, нейните социални и индивидуални 

проявления са толкова разнообразни, а влиянието й е толкова дълбоко, че темата е 

широкообхватна и включва въпроси от етиката и социалната/политическата 

философия, епистемологията, метафизиката, аксиологията, философията на ума и 
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езика и други области на философията. Участието на децата/учениците във вземането 

на решения се повлиява най-силно от либералната философия на образование и от 

неопрагматизма/прогресивизма. 

Либералната философия на образование обяснява и тълкува системата или 

курса на образование, подходящ за култивиране на свободно (латински: liber) човешко 

същество и активно гражданство. Тя се основава на средновековната концепция за 

либералните изкуства или, по-често, на либерализма на епохата на Просвещението. Тя 

е описана като „философия на образованието, която дава възможност на хората с 

широки познания и умения за прехвърляне, и по-силно чувство за ценности, морал и 

гражданска ангажираност ... характеризиращи се с предизвикателни срещи с важни 

въпроси и по-скоро начин на образование, отколкото специален курс или област на 

обучение” (Association of American Colleges and Universities, 2011). Американската 

асоциация за развитие на науката (American Association for the Advancement of Science) 

описва либералното образование по този начин: „В идеалния случай, либералното 

образование произвежда хора, които са отворени и свободни от провинциализъм, 

догми, предубеждения и идеология; осъзнаване на техните мнения и преценки; 

отражение на техните действия; и рефлексия за тяхното място в социалния и 

естествения свят”. 

Отрицателното въздействие и противопоставяне на либералната философия 

в образованието оказва съсредоточаването върху специфични дисциплинарни 

(предметни) практики, отделящи го от първоначалната идеология на либералното 

образование като „... философия на образованието, която дава възможност на хората с 

широки познания и умения и за техния трансфер, и по-силно чувство за ценности, 

етика и граждански ангажимент (AFT On Campus May–June 2013: 2. Academic One File, 

2013). 

Основните ценности на либералната философия на образованието са 

равнопоставеността и личната автономност. Либерализмът в образованието по 

отношение на участието във вземане на решения се изявява в следните дименсии: 

- равен образователен шанс за всички; 

- изява на спонтанността и активността на ученика при съобразяване с желанията,  

            интересите и потребностите на учениците; 

- свобода на избора;  

- собствен кодекс на взаимоотношенията в училище; 

- себеизява и себеутвърждаване на ученика, без да пречи за същото при другите; 
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- интегриране на граждански с лични цели на образование; 

- култивиране на етични средства за постигане на собствените цели; 

-          свобода на сдружаването на учениците; 

- специални задължения към малцинствата и различието; 

- интегриране на ученици със специални образователни потребности; 

- по–малка намеса на държавата; 

- децентрализирано управление на училищата; 

- автономност и многообразие в образователните практики (Радев, Пл., Ал. 

Александрова, 2009) 

Прогресивизмът е философия на образованието, която се основава на 

неопрагматизма. Неопрагматизмът от своя страна е продължение на философията на 

прагматизма, създаден в САЩ през ХIХ в. от Ч. С. Пирс (1838–1914 г.) и доразвит в 

класическите му варианти от психолога У. Джеймс (1882–1910) и педагога Джон Дюи. 

Педагогическият вариант на прагматизма се нарича освен прогресивизъм (вяра в 

училището като основен двигател на прогреса на обществото и ползването на 

прагматизма като универсален прогресивен метод за решаване на проблеми) и 

инструментализъм, поради инструменталната (практическата) функция на понятията 

и теориите. След 1950 г. прогресивизмът се нарича още реконструктивизъм (понятие, 

въведено от неопрагматиста Тиодор Брамелд (1904–1987), тъй като отново 

образованието и училището са смятани за средства, които ще реконструират 

обществото (Радев, Пл., А. Александрова, 2009).  В тази философия на образованието 

участието на децата във вземането на решения се основава на най-важния постулат на 

прогресивисткото училище - търси уникална атмосфера, то е малко демократично 

общество, където учениците не само се подготвят за живота, но и го живеят – 

„училището е място за живот”.  Училището е микрокосмос и минидемокрация, 

изразява текущия свят; то търси социална промяна чрез образование, сътрудничество и 

толерантност; зачитане правото на детето да поема свои отговорности (Дюи, Д. 1946).  

 

Редица изследователи издигат контрааргументи относно способността на 

децата да вземат участие във вземането на решения. Най-системно това е показано от 

Катрин Франк (Frank, К. I., 2006). Тя сочи следните контрааргументи: 

1. Недостатъчно ниво на развитие. Децата са в ранен стадий на психологическо и 

социално развитие, липсват знания, опит и отговорен подход към този вид дейност, за 

да участват в процеса на вземане на решения, децата нямат социални връзки, които 
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възрастните имат. Привържениците на тази логика стигат до заключението, че децата 

нямат всички необходими ресурси, способността да разполагат с наличните ресурси, 

докато възрастните са напълно компетентни да представляват интересите на цялото 

население на дадена общност, и следователно са компетентни по въпросите за 

представителството и защитата интересите на децата. 

2. Уязвимостта на позициите на децата. Привържениците на този аргумент посочват, 

че децата могат да бъдат повлияни от възрастните, тъй като те зависят от тях. В най-

лошия случай възрастните могат да манипулират децата, което ги води до защита на 

такива решения, които нямат нищо общо с интересите на децата и понякога влизат в 

пряк конфликт с тези интереси. Подчертава се, че за децата последствията от 

запознаването със сферата на политиката, където борбата се води не от правилата, а 

предложенията на децата се игнорират - може да има чувство на неудовлетвореност, в 

резултат на несигурност в собствените способности, способността да се влияе на нещо. 

Това означава, че участието на деца в сферата на вземането на решения може да се 

превърне в символично събитие, осъществено само, за да се създаде видимост и 

имитация на представителност. 

3. Правен статут. Привържениците на тази линия на разсъждения подчертават 

различията в набора от права и задължения на възрастните и децата. Те наричат децата 

граждани в процеса на развитие, за разлика от възрастните - граждани, вече утвърдени 

и формирани. Въпросите на обучението, изучаването на опита на възрастните се 

извеждат на преден план, а възможността за пряко участие в процесите на вземане на 

решения от страна на адептите на този аргумент не се разглежда сериозно.  

4. Комуникационна бариера. Поддръжниците на този аргумент вземат под внимание 

психологическите различия между възрастните и децата, разликите в ценностите и 

възможностите. Предполага се, че децата притежават в по-голяма степен от 

възрастните, такива свойства като способност за любопитство и творческо мислене. 

Това предполага допускането на различия в стила на работа, в мненията по определени 

въпроси на езика, на който говорят децата и възрастните.  

Тези контрааргументи заслужават внимание, защото дават представа за 

възможните трудности, появата на които е вероятна при изпълнението на програми и 

проекти за отчитане на възгледите на децата в процеса на вземане на решения. Но 

съществуването на трудности не означава, че те не могат да бъдат преодолени. В 

изложението до тук, а и в последствие в настоящата разработка (при анализа на 

политиките и при представяне на емпирични изследвания) се разгръщат серия от 
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доказателства за способността на децата да работят успешно в процеси на взимане на 

решения от една страна, а от друга страна да е на лице успешно взаимодействие между 

деца и възрастни.  

Други изследователи пишат за „митове” спрямо участието на децата във 

вземането не решения. Лансдаун (Lansdown, 2002) поставя на преден план следните 

митове и тяхното опровергаване: 

Мит първи. Липса на опит и способност на децата да участват в управленския 

процес. Международният опит показва, че децата могат да се държат отговорно в 

училище, у дома, на работното място и дори при водене на преговори. Даже по-

малките деца могат да дават съвети, например за подобряване на условията на 

образование и учебните планове и програми. По този начин децата могат да участват в 

процеса на вземане на решения по въпроси, засягащи техните интереси, ако им е 

предоставена необходимата информация и се дава възможност за себеизразяване. 

Мит втори. Децата трябва първо да приемат отговорности, а след това и права. 

Всъщност най-добрият начин да се насърчи отговорността на децата е да им се дадат 

определени права и свободи. Ако децата разберат, че гласовете им се чуват и вземат на 

сериозно, те сами ще бъдат смели да изразят мнението си и ще бъдат по-сериозни за 

мненията на другите. 

Мит трети. В нашата традиционна култура не се вземат предвид възгледите на 

децата. Всъщност мнението на децата (както и на младите хора и жените) не се взема 

предвид в повечето традиционни общества. Въпреки това, традициите по целия свят се 

заменят с по-отворени и либерални стандарти на поведение, при които е обичайно да 

се взема предвид мнението на всички членове на обществото. Например равенството 

на жените и мъжете е широко разпространена практика в почти целия свят, по същия 

начин, по който могат да се развиват правата на децата. 

Мит четвърти. Да се предоставят на децата граждански права означава да ги 

лишим от детството им. Участието на децата в процеса на вземане на решения обаче 

не е строго задължително и се осъществява само по желание. Нещо повече, децата, 

както всички хора, вземат решения през цялото време така, че тяхното участие в 

политическия процес не усложнява много работата по вземането на решения. Освен 

това много деца, особено в развиващите се страни, имат голям брой отговорности, така 

че предоставянето на допълнителни права няма да бъде излишно. 

Мит пети. Участието на децата в процеса на вземане на политически и други 

решения намалява авторитета на родителите. В процеса на вземане на решения 
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децата се учат да слушат и уважават мненията на другите. Така тези умения ще 

помогнат на децата и родителите да се разберат по-добре, което само ще допринесе за 

подобряване на взаимоотношенията и намаляване на броя на конфликтите в 

семейството. 

Мит шести. Децата, участващи в процеса на вземане на решения, не се възприемат 

като типични представители. Често се счита, че когато някои деца говорят на 

различни конференции и парламентарни изслушвания, те не се възприемат като 

говорещи от името на всички деца. В този случай обаче е важно гласовете на някои 

деца, които говорят за специфични проблеми, да бъдат чути от възрастните. Самите 

деца трябва да избират свои представители въз основа на прозрачен и ясен процес на 

гласуване. 

Мит седми. Някои деца се превръщат в професионални говорители. Съществува риск, 

че някои деца ще свикнат да говорят като говорители и представители на тяхната 

обществена организация, че ще прекарват цялото време в публични изяви и накрая ще 

забравят истинските интереси на своите организации. Ротацията на различни деца в 

ролята на оратори, представляващи интересите на организацията е важна, а също така е 

необходимо децата да разбират целите и задачите на организацията, която 

представляват публично. 

Мит осми. Участието на децата в процеса на вземане на решения е трудно да се 

поддържа на подходящо ниво. Веднага след като децата навършат 18 години, те 

напускат всички проекти и специални организации, в които участват. Много е важно 

постоянно да привличаме нови деца към дейностите, да им предаваме необходимите 

знания и опит. В някои организации консултативните органи се състоят от зрели 

участници за тези цели. 

Във връзка с оспорването на митове и анализиране на аргументите в 

подкрепа на участието на децата в процесите на взимане на решения, могат да се 

разгледат причините, подкрепящи участието на децата в процеса на вземане на 

решения, може да се очертае примерен списък от дейности, които трябва да бъдат 

организирани като част от програмите за включване на децата и юношите във 

вземането и изпълнението на решения. В резултат на редица проучвания се оказва, че 

децата могат да участват в този процес поради следните причини: 

1. Децата проявяват положителен интерес към участието във вземането на решения. 

2. Децата се изказват в полза на предоставената им възможност за участие във 

вземането на решения. 
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3. Оказва се, че непълнолетните имат способността да изследват (да правят 

наблюдения, да провеждат интервюта, да работят с документи), да имат аналитично 

мислене (аргументация, съставяне на схеми, графики) и проектиране (рисуване и 

моделиране). Децата, включени в процеса на критическо мислене, активно оспорват 

идеите, предложени за тяхното разглеждане. 

4. Редица изследователи отбелязват впечатляващата способност на децата за честно, 

независимо и ентусиазирано изразяване на мислите си. 

5. Способност да възприемат гледната точка на някой друг. Шеридан Бартлет (Bartlett, 

S., 1999) описва способностите на децата, придобити на различни етапи от 

психологическото развитие, и също така подчертават редица компетентности, 

необходими за участие в решаването на проблемите на местното самоуправление. Чрез 

анализиране на компетентностите на децата от различни възрасти, като например 

способността да се вземе предвид перспективата на друг индивид, способността да се 

възприемат сложните системи, способността да се разберат принципите на логическото 

мислене – авторката заключава, че на възраст 7-12 години на децата трябва да се 

предоставят възможности за участие във вземане на решения. 

6. Способност да се вземе предвид алтернативната гледна точка. Салвадори (Salvadori, 

1997); Алпарон и Ризото (Alparone, Rissotto, 2001) описват как децата се запознават с 

гледните точки на другите чрез интервюиране, както и в процеса на ролевата игра. 

7. Способност за вземане на колективни решения. Описани са случаи от Ан Балдасари, 

Брейтбарт и Спийк (Baldassari et al., 1987; Breitbart, 1995; Speak, 2000), в които децата 

съвместно разработват официалните принципи на процеса на вземане на решения, 

избират свои представители. Работейки като екип, децата формулират идеи и 

анализират резултати (Breitbart, 1995; Lorenzo, 1997), а също така проявяват интерес 

към решаването на подобни проблеми в други групи (Lorenzo, 1997). Все пак трябва да 

се разбере, че понякога децата се сблъскват със същите проблеми като възрастните: 

така Балдасари (Baldassari et al., 1987) описва случай, когато процесът на вземане на 

решения е спрял поради няколко малки конфликтни групи от интереси, които са се 

образували. 

8. Възможности за социална и политическа мобилизация. Проучванията показват, че 

децата имат ограничено разбиране за социално-политическата ситуация и често не 

знаят как биха могли да защитят своята гледна точка (Speak, 2000; Sutton and Kemp, 

2002). Междувременно Шваб (Schwab, 1997) отбелязва, че това умение идва с 

възрастта, а по-големите деца са по-приспособени да изразяват своите интереси. 
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Типични социални и политически мобилизационни стратегии, използвани от децата, са 

установяване на контакти със заинтересованите страни, свързване с местните власти, 

свързване с обществени организации. 

Както може да се види от горните примери, идеята за включване на децата 

във вземането на решения и управлението на живота в организацията или на местната 

общност е жизнеспособна. В същото време работата на децата не винаги може да бъде 

продуктивна, но тази задача е разрешима. При разработването на собствена програма 

за действие за включване на децата в процеса на вземане на решения е препоръчително 

да се ръководим от нашия и международния опит, от научните изследвания в тази 

област, за да се разреши или предотврати възникването на трудности, срещнати от 

предшествениците. 

По-точна мярка за степента на участие на децата в процеса на вземане на 

решения е т. нар. скала/стълба на социолога Роджър Харт (Hart, R., 1992 и Hart, R., 

1992). Скалата има 8 степени/стъпала: 

8-ма степен/стъпало (най-висока). Децата инициират и разработват проектите, от които 

се нуждаят, и вземат решения относно тяхното изпълнение заедно с възрастните. Това 

явление възниква, когато решенията за изпълнението на проекти или програми се 

вземат от деца, а процесът на вземане на решения е разделен между деца и възрастни. 

По този начин съвместните проекти дават на децата допълнително тегло и сила, а също 

така им дават възможност да възприемат нови умения и да научат важни преживявания 

от възрастните. На този етап от скалата на Харт се осъществява истинско партньорство 

между деца и възрастни. 

7-ма степен/стъпало. Децата инициират и развиват проектите, от които се нуждаят, а 

при това решение приемането му се извършва основно от възрастните. В този случай 

децата инициират проект или програма, работят по тях, могат да участват в процеса на 

изпълнение и управление. Възрастните имат само ролята на подкрепяща страна. На 

това стъпало на стълбата се насърчава активността и инициативата на децата. 

6-та степен/стъпало. Възрастните инициират и разработват проект, но вземат решения 

за неговото изпълнение заедно с децата. Този етап се характеризира с различни 

дейности за изучаване на възгледите на децата, както и тяхното участие в процеса на 

вземане на решения (фокус групи, интервюта, дискусии по проблеми); извършва се 

процес на изучаване на участието на децата в различни дейности. 

5-та степен/стъпало. Провеждането на консултации с деца относно необходимостта от 

приемане на определени проекти и информирането им за текущи проекти. Така те 
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дават съвети за проекти и програми, които се разработват и провеждат от възрастни. 

Децата получават информация как техният принос ще бъде използван в процеса на 

вземане на решения от възрастни. На този етап се създават детски консултативни 

съвети. 

4-та степен/стъпало. На този етап децата получават определена роля в процеса на 

вземане на решения (консултирането с тях вече не е толкова важно, колкото при 

степен 5 и са информирани за това за какво и защо трябва да вземат участие. 

3-та степен/стъпало. Тук се наблюдава явление, което се нарича „токенизъм”. Той е 

ситуация, при която децата могат официално да получат право на глас, но по много 

ограничен брой въпроси или нямат свободата да избират как и в какви инициативи да 

участват. Това ниво се характеризира с „адълтизъм” - психологически натиск от 

възрастните. 

2-ра степен/стъпало. Декорация. Мнението на децата действа като украса в цялостния 

процес на вземане на решения. Това явление се случва, когато възрастните използват 

детското мнение, за да подкрепят реализирането на целите си. Възможно е децата да 

участват в изпълнението на проекти, но не директно, а възрастните не смятат, че 

идеята за проекти някак си идва от тях. И това ниво се характеризира с адълтизъм, 

психологически натиск. 

1-ва степен/стъпало (най-ниска). Манипулация. Това се случва, когато възрастните 

използват децата, за да подкрепят реализирането на целите си, като се представя, че 

тази инициатива идва от децата (тази практика е основната разлика между първото и 

второто ниво). И това ниво се характеризира с адълтизъм, психологически натиск от 

възрастни. 

Съществуват 

критики за степените, 

предложени от Харт, тъй  

като прилагането на неговата 

скала за конкретни проекти 

се осъществява с определена 

степен на субективизъм. 

Причината е, че не винаги 

наличната информация дава 
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възможност да се даде абсолютно обективна оценка на степента на участие на децата в 

конкретна законодателна или друга инициатива. На 1-ва, 2-ра и 3та степен/стъпало 

всъщност няма участие на децата.  

 

5. Инициативи, среди и правила за участието на децата във вземането на 

решения 

 

Конвенцията на ООН за правата на детето в сила от 1990 г. разгърна широк 

подиум за дискусии и практически действия, за да се приложи принципът, въплътен в 

член 12, че децата имат право да бъдат изслушвани и взимани сериозно. Става ясно, че 

децата могат да се включат успешно в: 

• Изследвания; 

• Мониторинг и вземане на решения относно тяхното здраве; 

• Управление на собствените институции като училища; 

• Оценка на услугите, предназначени за по-младите хора; 

• Представляване на връстници;  

• Обратна връзка; 

• Застъпничество; 

• Формиране, управление, мониторинг и оценка на проекти; 

• Кампании и лобиране; 

• Анализ и разработване на политики; 

• Публичност и използване на медиите; 

• Участие в конференции.  

Включването на децата може да се осъществи във всяка институционална 

среда, с която децата имат контакт - училище, резидентни социални услуги, съдебна 

системи (за непълнолетни), медии, агенции за грижи за деца, младежки служби, 

работни места, здравни услуги, местни и национални администрации. И участието 

може да се реализира на всички нива - от семейството, до местната общност и 

международната сцена.  

Подчертавайки смисъла в участието на децата, е наложително ангажирането 

им да е пряко свързано със собствения им опит от първа ръка и да бъде 

идентифицирано от самите деца като ключова област на интерес. Няма предварително 

дефинирани стратегии, идеални или универсални модели. Опитът през последните 
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десетилетия подчертава богатството от знания и умения, които могат да бъдат 

споделени и развити, за да се насърчи по-ефективното участие на децата в 

демокрацията. Използваният метод ще зависи от проблема, проекта или дейността - 

независимо дали процесът е местен, регионален, национален или международен. Ще 

зависи от целта на процеса. 

Съществуват редица фундаментални принципи, които следва да подкрепят 

всяка дейност, насочена към насърчаване на детското (демократично) участие 

(Lansdown, G., 2001): 

- Децата трябва да разбират каква е хипотезата на процеса, на какво е 

посветен (какво цели) и каква е тяхната роля в него. Привличането на деца в 

популяризирането на програмата на възрастните е най-добре показвано, но най-лошо 

приложено. Събитията, в които децата имат банери, показващи лозунги, в чието 

формулиране не са участвали или конференции, които дават на децата да изпълняват, 

без да разбират пълния дневен ред, не отговарят на принципа на участие. По същия 

начин, ако на децата не се предоставя подходяща информация, те не могат да правят 

информиран избор или да изразяват разумни мнения. Информацията трябва да бъде 

предоставяна по начин, който е съобразен с детската аудитория и е подходящ за 

съответната детска възраст.  

- властовите отношения и структурата на взимане на решения трябва да 

бъдат прозрачни. Важно е децата да разбират от самото начало какви решения могат да 

бъдат взети и от кого. Ако те открият, след като инициативата започне, че им липсва 

властта, която смятат, че са имали, те вероятно ще се чувстват възмутени и цинични по 

отношение на процеса. 

- децата трябва да бъдат включени от възможно най-ранния етап на всяка 

инициатива. Ако децата бъдат въведени в последната минута, те нямат възможност да 

оформят или повлияят нито на процеса, нито на резултатите. Тяхното присъствие ще 

окаже малко влияние върху инициативата като цяло. Практиката показва, че децата 

вероятно ще имат силни и креативни идеи за това как инициативата трябва да се 

развива, за да има смисъл и отношение към тях. Не винаги е възможно да се включат 

деца от самото начало, но колкото по-рано са ангажирани, толкова по-вероятно е 

инициативата да позволи истинско ангажиране и принос от тяхна страна. 

- всички деца следва да бъдат третирани с равно уважение, независимо от 

тяхната възраст, ситуация, етнос, възможности или други фактори. Участието на 

всички деца трябва да се зачита с еднаква стойност, въпреки че децата от различни 
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възрасти и способности ще изискват различни нива на подкрепа и ще допринесат по 

различни начини. Освен това е важно да се гарантира, че всички деца, за които има 

отношение към дадена инициатива, имат възможност да участват и не са изключени в 

резултат на тяхната "невидимост" в местните общности - например инициатива, 

насочена към подобряване на местната среда следва да включва деца с увреждания, 

момичета, по-малки деца, деца от етнически малцинствени общности и т.н. Също така 

е необходимо да се избягва специфичен фокус върху дейности или проекти, които са 

насочени към проблемите на по-видимите групи деца.  

- Базови правила следва да бъдат установени с всички деца от самото 

начало. Всички инициативи, включващи деца, трябва да установят основни правила, 

договорени и съгласувани между възрастните и децата. Възможно е да има граници, 

които възрастните трябва да наложат поради своите отговорности спрямо 

инициативата. Въпреки това, такива граници трябва да са ясни и изрични от самото 

начало. Доколко основните правила могат да бъдат предоговорени по време на хода на 

инициативата, следва да се уточни демократично с участието на децата. 

- Участието на децата следва да бъде доброволно и тяхното напускане 

следва да е възможно на всеки етап. Децата не могат да бъдат задължени да участват в 

дадена инициатива, за да бъдат истински заинтересовани. Например, отделянето на 

деца от училище, за да присъстват на конференция без съгласието или активното им 

участие, не е участие, дори някак да са допринесли по време на мероприятието. Освен 

това на децата следва да бъде разрешено да напускат на всеки етап. 

- Децата имат право на уважение към своите възгледи и опит. Всички 

инициативи следва да се основават на признанието, че участието на децата е основно 

човешко право. Това не е дар от страна на съпричастни възрастни и никога не трябва 

да се предлага или отнема като награда или наказание. 

Лансдаун обобщава “свои” характеристики на ефективното и истинско 

участие: проблемът е от решаващо значение за самите деца; капацитет за промяна - 

когато е възможно да се предизвика дългосрочна или институционална промяна; 

свързаност с прекия опит на децата от ежедневието; адекватност на време и налични 

ресурси; реалистични очаквания на децата; ясни цели и задачи, съгласувани с децата; 

насърчаване или защитаване на правата на децата.  

Основните ценности, отново според Лансдаун, могат да бъдат обособени в: 

честност от страна на възрастните за инициативата и процеса; приобщаване - 

равнопоставени възможности за участие на всички групи заинтересовани деца;  
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равноправно уважение към децата от всички възрасти, етническа принадлежност, 

социален произход; информацията се споделя с децата, за да им се даде възможност да 

направят истински избор; гледната точка на децата се възприема сериозно; доброволен 

характер на участието на децата;  участието в решения е споделено.  

От методологическа гледна точка е важно да се подчертае яснотата на 

целта; удобството за децата при срещи, структуриране на мероприятията; участието на 

децата от най-ранните възможни етапи; предоставяне на обучение за подпомагане на 

децата да придобият необходимите умения; методи на участие, разработени в 

сътрудничество с деца; подпомагане на възрастните, когато е необходимо; 

стратегически разработки за устойчивост. 

 

 

 

2. Концептуална рамка на понятието детско участие  

 

Развитието и популяризирането на участието на децата и младите хора в 

процеса на взимането на решения е активно разработвано от структури на УНИЦЕФ, 

мрежови правителствени и неправителствени организации (например EUROCHILD, 

Every Child, други), публични лидери, активисти на демокрацията и активното 

гражданско развитие. Всичко това се анализира в частта с анализа на политиките във 

втора глава. Често участието на децата е представяно и чрез категорията на 

самоуправлението.     

Самоуправлението е състояние, при което субектът и обектът на управление 

съвпадат. То е такъв характер на процесите в обекта, явяващ се условно затворена 

система, при която няма непосредствен контрол над него. Целеполагането и 

планирането се осъществява от самите обекти съобразно собствените им свойства. 

Самоуправлението е система, в която гражданите на дадена държава (или по-малка 

единица) управляват и контролират собствените си дела. По този начин 

самоуправлението е фундаментално важен елемент на живата демокрация и дава 

възможност на засегнатите лица да поемат собствена отговорност (принцип на 

субсидиарност). Демокрацията е тип обществено-политическо устройство, което се 

основава на равни права на гражданите в управлението на една държава, въз основа на 

Конституция (основен закон), която гарантира мирната конкуренция между 
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индивидите и групите в обществото, за упражняването на властта и разпределението 

на властите.  

В мениджмънта самоуправлението е абстрактно понятие, което може да се 

отнася до различни мащаби на организацията. То може да се използва за описване на 

хора или групи, способни да изпълняват всички необходими функции на властта без 

намесата на който и да е орган, който те сами не могат да променят. 

Във връзка с всичко това, ученическото самоуправление е форма на 

реализация на правото на участие в управлението на образователните организации, 

предполагащи участие на учениците в решаване на въпроси при организацията и 

провеждането на образователния процес съвместно с педагогическите специалисти и 

ръководството. Ученическото самоуправление е в институционална (организационна) 

среда.  

Детското самоуправление е осигуряване и подобряването на ефективността 

и координацията на ресурсите за реализация на правата, задълженията и 

отговорностите на децата и младите хора чрез обществени обединения.     

Формите за ученическото самоуправление са начини за неговата 

организация и изява в училищна (институционална) среда. Формите са развити и 

представени детайлно по-нататък в настоящата разработка. Сред тях се отличават 

ученически съвети, асоциации и парламенти.  

Формите за детско самоуправление са начини за неговата организация и 

изява в обществена среда. У нас това са общински и областни съвети на децата, Съвет 

на децата към ДАЗД и други, посочени по-нататък в разработката.  

Най-често срещаната основната форма „съвет” може да се дефинира като 

консултативен, съвещателен или административен орган/институция от хора (вкл. 

деца, ученици), които са официално съставени и се срещат редовно; група хора, 

избрани да вземат решения или да дават съвети по конкретен въпрос, да представляват 

правата и интересите на определена общност или да управляват определена 

организация. 

Участието във вземане на решения е подсистема на самоуправлението и на 

социалната практика.  

Краят на 90те години на ХХ век и началото на ХХI век са богати на 

публикации със съвети, насоки и описания на детското участие. В исторически план, 

това има своето обяснение (повече за историческия и хронологичен преглед на 

детското участие се посочва в Исторически преглед на детското участие и 
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ученическото самоуправление в България). Част от изданията обвързват детското 

участие с различни социални и културни среди (Commonwealth Secretariat, London, 

2005. 

One: Participation in the Second Decade of Life: What and Why?, 

www.thecommonwealth.org), други внимателно описват ролите, които възрастните 

могат да заемат в създаването на обстановка, която да осмисли участието на децата 

(Commonwealth Secretariat, London, 2005, Two: Adolescent and Youth Participation: 

Adults Get Ready!). Трети представят правото на децата да участват по съвременен и 

достъпен начин (Malfrid, F. G. and Kaufman, N. H., 1997) като взимат предвид 

променящите се възможности на детето в дискурса за участие. Четвърти наблягат над 

ползите за света на възрастните, които децата допринасят чрез активното си участие 

(Cussianovich, A. and Marquez, M.A., 2002), в т.ч. и в институционален аспект, като се 

проучват съществуващите практики и обсъждат възможностите за създаване на нови 

пътища за конструктивно участие на момчета и момичета. Пети обсъждат капацитета 

на децата и възможните пространства, които позволяват участие в проекти и програми, 

стъпващи на принципите на Конвенцията за закрила на детето (Francisco, C., 1999), 

като се фокусират и върху специфични усилия против комерсиалната сексуална 

експлоатация например или общностни ползи и инициативи (Hart, R., 1997). Други 

реализират обзор над законодателния прогрес в сфери от пряк интерес за децата като 

образование, здравеопазване и закрила, които са повлияни активно в следствие на 

детското участие (Franklin, B., 2005), и оформят своеобразна “стълба на участието”, 

дефинирайки различни нива на участие – от манипулация и не-участие през 

равноправие и активно участие (Hart, R., 1992).  

“Стълбата на участието” се анализира като модел подробно от Роджър Харт 

и се приема като един от базовите подходи за опознаването на феномена “детско 

участие”. Хари Шиър разработва своята визия за “начини на участие”, стъпвайки на 

модела на Харт. И двата автора са застъпени в създадения в Австралия набор от 

инструменти в подкрепа на организации, които възприемат участието на децата 

сериозно (NSW Commission for Children and Young People, 2015) и имат нужда от 

практически съвети как да включат децата в дейности, събития и вземане на решения 

по въпроси, които засягат техния живот.  

 

1.2.1  Същност на детското участие 

 

http://www.thecommonwealth.org)/
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Понятието „детско участие“ описва включването на децата в процеса на 

вземане на решенията, които засягат живота им. То включва насърчаването и даването 

на възможност на младите хора да изразяват възгледите си и да споделят мнението си 

по ключови въпроси.   

Препоръката на Съвета на Европа (2012) определя участието като „лица или 

групи лица, които имат правото, средствата, пространството, възможността и където е 

необходимо, подкрепата, свободно да изразяват своите възгледи, да бъдат чути и да 

допринесат за вземането на решение по въпроси, които ги касаят, като на техните 

възгледи се даде необходимата тежест в съответствие с тяхната възраст и зрялост.” 

Детското участие обхваща правото на децата да бъдат изслушани и тяхното мнение да 

бъде взето на сериозно по отношение на въпроси, които ги засягат. Детското участие е 

право на всички деца и то може да се осъществява както на индивидуално ниво, така и 

на групово ниво. На индивидуално равнище децата имат право да бъдат изслушвани и 

мнението им да бъде взето предвид, когато възрастните взимат решения, които ги 

засягат. В групов план децата трябва да имат възможност да дават своето мнение и да 

оказват влияние върху решенията, които се вземат в обществото - по всички въпроси, 

които ги засягат.  

„Правото на участие“ дава възможност на децата да бъдат активни 

участници в процеси на вземане на решения, които ги касаят пряко - от избор на 

образование до правото на гласуване (Европейска комисия, Дирекция Правосъдие, 

2011). Така понятието „детско участие“ се отнася до включването на децата в 

решенията, които засягат техния живот, живота на общността и обществото, в което 

живеят. Детското участие предполага насърчаването на децата и младите хора да 

мислят за себе си, да изразяват възгледите си и да взаимодействат. Освен това, 

детското участие може да се отнася както до публични, така и до лични решения; то 

може да бъде формално или неформално, с по-голям или по-малък обхват, еднократно 

или системно. Решенията на децата могат да имат пряко въздействие върху 

планирането и развитието на дадена услуга, както и върху разработването на 

определена политика. Формите на детско участие са разнообразни и различно 

приложени във всяка общност, регион и държава. Разглеждат се различни модели за 

участие. Моделите се различават по степента на ангажираност на децата в самия 

процес на вземане на решения.  

Насърчаването на детското участие дава възможност на децата да изразяват 

своето мнение и пълноценно да участват в процесите на взимане на решения при 
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разработването на политики за тяхното бъдеще, както и да изградят активно 

гражданско общество. 

Правото на детето на участие е предвидено в членове от 12 до 15 от 

Конвенцията на ООН за правата на детето. Тези членове определят, че детето е субект 

на права и има право да участва активно в упражняването им. Участието се приема не 

само като право само по себе си, но и като предпоставка за реализиране на всички 

други права. Конвенцията по правата на детето катализира мощно ангажираността на 

държавните органи в стимулирането на форми, които да насърчават детското участие 

по целия свят. Отзвукът от усилията на ООН е „инкорпорирането на правата на детето 

в законодателството на демократичните държави, съчетано с надлежни механизми за 

тяхната закрила“ (Янкулова, 2015). Днес, близо три декади след приемането на 

Конвенцията, предизвикателството е те да получат признание и на най-високо, 

конституционно ниво. Повечето съвременни конституции споменават детето предимно 

като обект на грижа и закрила, не толкова като носител на права. В Конвенцията, 

обаче, се подчертава специално участието на детето във взимането на решения, които 

го касаят, в членовете от 12 до 15:  Член“12. 1. Държавите - страни по Конвенцията, 

осигуряват на детето, което може да формира свои собствени възгледи, правото да 

изразява тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него, като на тях 

следва да се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта на детето...; 

Член 13.1. Детето има право на свобода на изразяване на мнение. Това право включва 

свободата да търси, получава и предава информация и идеи от всякакъв вид 

независимо от границите в устна, писмена, печатна форма или под формата на 

изкуство, или чрез каквито и да са други информационни средства по избор на 

детето…” (Конвенция за правата на детето, 1989). Член 12 предвижда, че на детето се 

предоставя правото да бъде изслушвано по всички въпроси, които го засягат, 

включително при всички съдебни или административни производства, и неговото 

мнение да бъде взето предвид с дължимата тежест. Членове от 13 до 15 се отнасят до 

правата на детето, свързани със свободата на изразяване на мнение, свободата на 

мисълта, съвестта и религията, и свободата на сдружаване.   

 

1.2.2. Основни характеристики на детското участие 

 

Детското участие може да бъде определено и като процес, при който се 

улеснява и подкрепя растежа на младите хора чрез зависимост от взаимозависимост, 
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като се насърчава личното и социално развитие и се дава възможност на децата да имат 

глас, влияние и място в своите общности и общество. Детското участие е съпътствано 

от набор от убеждения, които включват: 

- ангажимент за равни възможности,  

- партньорство в процеса на обучение, 

- партньорство в процеса на вземане на решения 

- развиване на собствени (на децата) групи от ценности (Davies, B., 

1996) 

Участието на децата е качествено, когато процесът включва в себе си 

следните основни елементи: 

- Децата могат да изберат къде и кога да участват; 

- Насърчава младите хора да бъдат критични в отговорността си към 

собствения си опит и околната действителност; 

- Изборът е информиран, както относно личните отговорности и така и 

в рамките на общността; 

- Работи съвместно с образователната система, за да насърчи младите 

хора да постигнат и реализират своя потенциал; 

- Работи с други агенции/организации/институции, за да насърчи 

обществото да бъде отговорно и реагиращо на нуждите на младите 

хора.  

Според инструмента за оценка на детското участие на Съвета на Европа 

(Съвет на Европа, 2016 г.), трите основни направления, подсигуряващи основата за 

осъществяване и приложение на детско участие са защита на правото на участие, 

насърчаване на правото на участие и създаване на пространства за участие. 

 

Характеристиките на детското участие не биха били изяснени коректно без 

да бъдат разгледани основните понятия и принципи на детско участие. В тази връзка е 

редно да се разгледа понятието „детство“:  

Детството е възрастовата граница, варираща от раждането до юношеството 

(Macmillan Dictionary for Students Macmillan, Pan Ltd., 1981). 

Детството е стадий по време на живота, често, макар и не непременно, 

характеризиращ се със зависимо състояние поради биологичната незрялост. При 

осъзнаването на възрастта хората имат исторически и културни различия, а тяхното 
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разделение на етапи и значими категории се нарича социално изграждане на възрастта. 

Според Филип Ариес (Ариес, Ф., 1962) концепцията за детството като решаващ стадий 

в човешкото развитие води до специални начини за възприемане и организация на 

живота на младите хора, което зависи от историческия период и специфичните 

общества (Большой толковый социологический словарь, 1999). 

Детството е системен феномен, многофункционален и многостепенен 

(многоизмерен), чиято основа (база) се състои от медико-биологични характеристики, 

а същността му се определя от нивото на развитие на социума, вида на културата и т.н. 

Ето защо детството може да се разглежда от различни ъгли на зрение: (1) детството е 

стадий от жизнения цикъл на човек, в който продължава формирането на организма, 

развитието на най-важните му функции, а социализацията на индивида се извършва 

най-активно; (2) детството е специално социално явление, актуализиращо се в 

обществото чрез появата на специфични социални връзки (в сферите на обществените 

отношения, политиката, правото, културата), институциите, механизмите на 

социалното управление и социалния контрол, нормите, ценностите, детската 

субкултура (Терминологический ювенологический словарь, 2005). 

Детството е период на човешко развитие, когато човек се научава да 

разбира света около него, овладява необходимите умения и усвоява културата на 

своето общество. Детството не е само фаза на човешкото развитие, а понятие, което 

има различно социално и културно съдържание в различни епохи и различни народи. 

Развитието и социализацията на детето се осъществяват в определена културна среда, 

свързана с други аспекти на живота на обществото. Разбирането на детството варира в 

хода на историята и е много различно в различните култури. В допълнение към 

психологията и педагогиката от средата на ХХ век, изследванията на детството се 

занимават с такива области на науката като история, етнография и социология (Кон, 

И., 2003). 

Детството е периодът на живота на човека от раждането до сексуалното 

развитие (пубертета). Детството е по-скоро културно, социално понятие, отколкото 

биологично (Entwicklung des Kindes. Brockhaus Enzyklopädie & Jugendlexikon). 

D. Archard (1993) прави полезно разграничение между понятието за 

детството и концепцията за детството. Понятието за детството изисква децата да се 

различават по някакъв начин от възрастните; Концепцията предполага по-конкретни 

идеи за отличителността на децата. Съществуването на понятието за детството в 

миналото не означава, че тези хора са споделяли съвременната концепция за детството. 
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Първата употреба на думата „детство” (childhood) в английския език е отпреди ХII в. 

(Merriam-Webster). Средновековните писатели са мислели за детството доста по-

различно от начина, по който се гледа днес. Те се отнасят до статута и задълженията на 

децата и до правата, които им се полагат на различни етапи на зрялост. Детството е 

определяно в миналото преди всичко като социален статус, а не като психологическа 

фаза. 

Антропологическата онтология на детството вече е приела, че развитието на 

детето всъщност става в процеса на неговото „влизане в образа на човека” и е 

потенцията на неговото създаване като личност, или то (детството) като период е 

интегрирано личностно първоначало.  

Антропологическата аксиология на детството извежда тезата, че развивайки 

се във времето, детето удовлетворява своите потребности, ако има условия за това, но 

и апробира своите потенциални способности, които придобиват статус на ценности. 

Светът и битието на детето са в две области – неговият свят и битие, и света и битието 

на възрастните. Тези два свята са свързани, но и в противоречие за това свързаване. 

Чрез отговорността на възрастните към посочените два свята, детето от биологически 

организъм поема пътя за превръщането си в индивидуалност и личност, способна за 

саморазвитие и живот в социума.  

Антропологическатa гносеология на детството е отчела, че познавателната 

дейност на детето е с емпиричен характер, а опитът, създаден от нея позволява то да си 

създаде собствена, неординерна представа и разбиране за света. Каква ще бъде тази 

представа и разбиране (за да не са те деформирани) също е продукт на социалната 

отговорност. 

Антропологическата пракселогия на детството твърди, че в детството се 

проявява вътрешната, универсално-динамическа потенция на човешкото същество, 

която има следните форми:  

• неограниченност на способности и възможности да усвои всичко, което му е 

достъпно, но как това ще се реализира в бъдеще е закрита информация за 

учените; 

• безкрайна пластичност на психиката; 

• трансцендентна свобода – детето започва живота си не с дейност, а със 

съзерцания и изучаване на света със своя вътрешен взор, с извличане на 

жизнени сили отвътре. 
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Екзистенциалната антропология на детството посочва, че детството е 

уникално състояние на човека с неповторими пътища на развитие и придобиване на 

също така уникален опит.  

Вследствие на казаното по–горе възникват съмнения по отношение на 

юридическата регламентация на детството и нормирането на неговото духовно 

пространство с различни декларации, конвенции и щампи. Това е едно претълкуване 

на детството от позициите на говоренето на възрастните, а не от позициите на логоса 

на децата (нищо общо с говоренето) и емоциите на детето. Освен това, тези декларации 

дават превес на една по правило неадаптирана култура (на възрастните) над друга - 

детската. Някои научни теории също правят това. Детето на Ницше ни отвежда в 

хоризонта на някакво неизвестно бъдеще, а детето на Фройд, който употребява често 

израза „инфантилност” ни отправя в бездната на миналото! Детето на Жан Пиаже 

отвежда в неумолимите стадии на неговите опити, а след това следват само законите, 

открити от неговата позиция. Няма как тримата да са знаели и проучвали за детето 

през XXI в. Тук е необходимо да се отбележи, че структурните теории за детството го 

правят пасивен продукт на външни или вътрешни обстоятелства, а функционалните 

теории го извеждат като самодостатъчност, която се създава от неговите интереси и 

нужди и така детето става изведнъж способно за напълно самостоятелни действия и 

културно творчество. И двете теории са крайни редукции, напълно неспособни да 

избягат от физикализма или от свободната безпричинна воля на нещо, което не е ясно 

дефинирано. Естествено е да се очаква, че бъдещото развитие на науката ще потърси 

балансирана конвенция на теориите и ще формира нов тип подход, който да овладее 

крайностите така, че да постави един приемлив център-ориентиран прочит, с по-

справедлив обществен резонанс.      

 

Хоризонталната социална справедливост е концепция, която изисква и 

налага, че двама души или група в една и съща ситуация трябва да имат еднакви права 

и задължения.  Това е близко до принципа на равенство, за да има еднакъв статут на 

равни ползи и така да е налице противопоставяне на дискриминацията. Още в 

Аристотел намираме понятието комутативна (хоризонтална) справедливост. За него, тя 

е правосъдие и справедливост, но „специално”, което регулира отношения в 

съответствие с принципа на равенство между хората.  Така, всеки трябва да получава 

толкова, колкото някой или другите дават. Различна от комутативната е 

дистрибутивната справедливост (вертикална справедливост), т. е. това правосъдие и 
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справедливост, които се упражняват за по-специално отличие, различно разпределение 

на богатството или други ползи, които могат да се реализират между членовете на една 

гражданска общност.  

За разлика от дистрибутивната социална отговорност и правосъдието, които 

се отнасят не само до съответната стойност на хората и техните неравни качества, но и 

за техните деца, комутативната установява еквивалентност между хора, предмети и 

неща.  Дистрибутивната справедливост е справедливост въз основа на богатства, 

заслуги и усилия. Комутативната справеливост и правосъдие пренебрегват различията 

между физически лица, организации и групи и им дава един и същи дял блага. 

Детското участие е в сферата на хоризонталната социална справедливост. 

В края на ХIХ век Ферндинанд Тьонес въвежда термините „общество“ и 

„общност“ в книгата си от 1887 г. „Общност и общество“. Авторът характеризира 

понятието общност чрез взаимното доверие, емоционална връзка и съгласуваност. 

Обществото за него може да се отнася до организираното доброволно сдружение на 

хората, за религиозни, доброжелателни, културни, научни, политически, патриотични 

или други цели. И сега все още няма някаква общоприета парадигма за тълкуване на 

обществото, но за редица от хората, то е интуитивно и по презумпция ясно. Тук 

споделяната логика е: Неясното разбиране за общество, дава неясно разбиране за 

неговите отговорности. За сведение, възможно е общество да е група от хора, които 

формално не са организирани, но имат общи интереси и ценности. В тази връзка, 

американският социолог Е. Шилз (Шилз, Е., 2000) отделя следните критерии за 

общество: 

• то не е елемент от по–голяма система; 

• има територия, която смята за собствена; 

• има собствена система за управление; 

• има по–голяма продължителност от живота на отделния индивид; 

• има собствена култура и пр. 

Другаде се смята, че общество могат да бъдат богатите, привилегированите 

и модната за момента прослойка или пък социално доминиращите индивиди в една 

общност. Трето виждане е, че обществото е съвкупност от социални отношения между 

хората или, че то е група от хора, които се отличават от други групи по взаимните си 

интереси и общи институции. Най-накрая обществото може да се сметне за 

организация или обединение на лица, които имат обща професия или дейност.   
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Общество или човешкото общество в случая е начина или състоянието, в 

което членовете на една общност живеят заедно за тяхната взаимна полза.  Чрез 

разширяване на обхвата, обществото означава хората в даден регион или страна, 

понякога дори и на света, взети като цяло. Системните параметри, характеризиращи 

общество като социална система са: 

1. Йерархичност; 

2. Цялостност; 

3. Саморегулация; 

4. Откритост; 

5. Информационност; 

6. Самодетерминираност; 

7. Самоорганизация и саморазвитие; 

8. Наличие на особени социални ценности и норми. 

Социалната общност е надличностна и тя не е само обществото като цяло. В 

нея влизат и различните прослойки, етнически групи, персоналът в една организация, 

асоциации, семейството и пр. Те имат също общи и специфични отговорности. 

Масовата общност е една аморфна съвкупност от хора с минимално равнище на 

групова интеграция и организация, със случайност на отношенията, неустойчивост и 

хетерогенност. Груповата общност тук е съвкупност от индивиди, за които е присъщ 

органически характер, партньорство, определеност и устойчивост на границите, 

способност да се осъществяват многообразни видове дейност, изразена хомогенност, 

принадлежност към по–широки общности, наличие на групова сила, която се 

противопоставя на отделни лица.  

Разглеждайки и възможностите на гражданското общество, отличаваме 

характеристиките му на доброволно асоцииране и организиране на хората зад 

пределите на пазара и държавата, пространство за създаване на асоциации, които 

изразяват своите ценности и помагат на други. Това дефиниране е близко до 

дефинирането на т. нар. “трети сектор” – частни организации, които се създават и 

поддържат от група хора, действащи доброволно и без стремеж за придобиване на 

печалби или създаване на преимущества за себе си и другите. Гражданското общество 

и третият сектор също консолидират обществото и създават дейности, които засрещат 

неговите отговорности, а освен това са източник на социален капитал. Гражданскотo 

общество е един от феномените на съвременното общество, съвкупност от доброволни 

социални образования (групи и колективи), обединени от специфични интереси, цели и 
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ценности (икономически, етнически, културни, религиозни и др.), осъществяващи 

дейности извън сферата на държавата и с възможности за контрол на нейните 

действия. Гражданското общество има разнообразен обхват (вкл. по местен, 

регионален и национален признак), има много актьори и различни институционални 

форми, различна степен на автономност и власт. Гражданското общество (в рамките на 

системно-управленческия подход) се разглежда като един от субектите на 

формулиране на гражданските права и свободи, необходими за възпроизводство на 

населението, развитие на предприемачеството и осигуряване социалната отговорност и 

справедливост. Различните форми на участие на децата във вземането на решения са 

част от гражданското общество.  

Социалният капитал е желанието на хората да си помагат един на друг, 

тяхното доверие, партньорство, споделяне на ценности, комуникации и общ интерес. 

Общество работи най-добре и се развива, когато има изобилие от социален капитал.  

Колкото по-малко социален капитал има, толкова повече социални проблеми има. 

Повечето начини за измерване на социалния капитал са свързани с доверието - 

характеризират понятието общност чрез взаимното доверие, емоционална връзка и 

съгласуваност между хората, които вярват, че подкрепата и помощта могат да бъдат на 

разположение на всеки, който има нужда.  Основно се различават две форми на 

социален капитал. Първата е връзката между хора, които се приемат и взимно 

допълват. Втората е преодоляване на възгледи и различия в името на общото благо. 

Съединени, двете форми могат да постигнат прогрес в гражданското общество. 

Тяхното снижение като съществуване и ефективност е с отрицателни последици за 

обществото. Социален капитал е и моралът на едно общество. Социалният капитал 

спомага за интеграция на норми, ценности и социални връзки, което може да спомогне 

за постигане целите за подпомагане развитието на децата.  

Социалният капитал е ресурс, който включва дължимата отговорност на 

различните организации пред различните групи хора и възрасти, които се явяват техни 

партньори. Социалният капитал може да се раздели на хоризонтален – между подобни 

организации, вертикален – между различни организации, локален – за даден район, 

национален, вътрешно фокусиран към целева група, външно фокусиран и др. Освен 

това важно е разграничаването на структурен социален капитал – взаимно изгодни 

колективни действия чрез установяване на социални роли и социални мрежи, 

допълнени от правила и процедури. Друг вид е когнитивният социален капитал, който 

включва общи норми, ценности, възгледи и убеждения, които също предразполагат 
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хората и организациите към взаимно изгодни колективни действия. Когнитивният и 

структурният капитал се допълват. 

 

Правата на детето са човешки права (съгласно Конвенцията за правата на 

детето на ООН). Основният акт за правата на детето на международно ниво е 

Конвенцията на ООН за правата на детето (Ню Йорк, 20 ноември 1989 г.), документ за 

правата на детето от 54 статии. Всички права в Конвенцията се прилагат за всички 

деца. Някои смятат, че е очевидно, че децата имат права и вярват, че единственият 

интересен въпрос е дали децата притежават всички или само тези права, които 

възрастните притежават. Други са скептични, вярвайки, че като се има предвид 

естеството и на правата, и на децата, то е грешно да се мисли за децата като 

притежатели на права. Една основна тревога, срещу която може да се определи такъв 

скептицизъм, е често изразената загриженост за разпространението на правата чрез 

разширяване на списъка на притежателите на права или изразяване на повече искания 

като претенции за права. Има някои права, притежавани от възрастни, които децата не 

могат да притежават. Това е гледна точка, защитавана от Бренан и Ногъл (Brennan and 

Noggle, 1997). Правата, които възрастните притежават са „зависими от ролите права". 

Това са права, свързани с конкретни роли, и притежанието на съответното право 

зависи от способността да се играе ролята. Децата обаче могат да играят ролята на 

участници в някои процеси и от това идва правото им да участват във вземането на 

решения.  

Участието е влиянието върху вземането на решения и постигането на 

промяна. Участието на децата е информирано и доброволно за всички деца, 

включително тези, които са по различни, и тези, които са изложени на риск, по всеки 

въпрос, който ги засяга пряко или непряко. Участието на децата е ценност, която 

пресича всички програми и се осъществява във всички сфери - от домовете до 

правителството, от местните до международните нива. 

World Vision – международна организация, фокусирана върху устойчивото 

благоденствие на децата, развива практически стандарти за участието на децата (World 

Vision’s Principles and Guidelines for Child Participation, 2012), които са припознати и от 

Educo – организация, част от международен алианс, посветила дейността си на 

детското участие (Yamada, Y., 2015):  

Стандарт 1: Етичен подход: прозрачност и събразеност на информацията (child-

friendly). 
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Стандарт 2: Участието на децата е подходящо и уместно. 

Стандарт 3: Приятелски настроена към децата среда. 

Стандарт 4: Равенство на възможностите. 

Стандарт 5: Персоналът е ефективен и уверен. 

Стандарт 6: Участието насърчава безопасността и защитата на децата. 

Стандарт 7: Последващи действия и оценка. 

 

Вече стана ясно, че всеки ангажимент е свързан с три основни начина, по 

които може да се случи участието на децата. Те зависят от степента, до която децата 

имат възможност да участват в рамките на една инициатива: консултативна, съвместна 

и ръководен от децата ангажимент. Всички тези подходи са еднакво валидни и 

значими и изборът зависи от целите на програмата или инициативата. Участието е 

динамичен процес, което означава, че е възможно да възникне припокриваща се връзка 

между следните подходи: 

а) Консултативното участие се осъществява, когато възрастните инициират процеси за 

получаване на информация от децата, защото смятат, че тази информация може да 

подобри законодателството, политиките или услугите. Тя се стартира, ръководи и 

управлява от възрастни.  

б) Съвместното участие има за цел укрепване на демократичните процеси, създаване 

на възможности за децата да разбират и прилагат демократични принципи или да ги 

включват в развитието на услугите и политиките, които оказват въздействие върху тях. 

Съвместните инициативи са инициирани от възрастни или деца, те включват 

партньорство с деца и дават възможност на децата да влияят или да предизвикват 

както процеса, така и резултатите.  

в) Участието на децата (или самоинициативата) се осъществява, когато целта е да се 

даде възможност на децата да идентифицират и изпълнят своите собствени цели и 

инициативи. Това обикновено означава, че децата и младите хора сами определят 

проблемите, докато възрастните служат като фасилитатори, а не като лидери, а децата 

и младите хора контролират процеса. 

Първи принцип: Децата участват във вземането на решения, защото са 

индивиди със собствени права; те са важни и компетентни участници в обществото и 

пълноценни граждани с равни права. Член 12 от Конвенцията за правата на детето 

гласи, че всяко дете има право да бъде изслушано по въпроси, които засягат него или 

нея и на всички места, където се вземат решения, които засягат децата. Това право да 
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бъдат изслушани трябва да бъде удовлетворено по отношение на всяко отделно дете и 

децата като група. Участието на децата е важно не само защото е право, но и защото 

участието е инструмент, който децата могат да използват, за да реализират други 

изисквания и права, например когато децата допринасят за мирните процеси или 

борбата срещу детските бракове. Участието е в това, че децата имат възможност да 

изразят своите възгледи, да повлияят на вземането на решения и да постигнат промяна. 

Втори принцип: Децата се възползват от участието си - то допринася за 

техните умения, сила, увереност, удоволствие. 

Трети принцип: Участието във вземането на решения може да започне като 

консултативен процес, да премине към съвместна работа и след това да създаде 

пространство за децата да инициират своя собствена програма, тъй като придобиват 

необходимата увереност и умения. 

Четвърти принцип: Когато децата действат, това често поражда повече 

ангажираност от страна на възрастните. 

Пети принцип: Участието на деца във вземането на решения не означава, 

че децата и младите хора не получават подкрепа. Възрастните имат ангажимента да 

осигуряват на младите участници цялата необходима информация, включително 

познания за политиките и законите. Тази информация, както е посочено и по-горе, 

стандартно следва да е в удобен за деца формат, който признава разнообразието (пол, 

възраст, етническа група, увреждане) и взема предвид възрастта, езика, способностите 

на детето и т.н. 

Шести принцип: Премахване на бариерите за участие на децата във 

вземането на решения. Юкико Ямада (Yamada, Y., 2015) разделя бариерите на такива 

от гледна точка на децата (1) и такива от гледна точка на възрастните (2): 1. Децата не 

са информирани по въпроси, които ги засягат; не знаят какво е решение и как могат да 

участват; не могат да имат достъп до процесите на вземане на решения; нямат 

капацитет да се ангажират. 2. При възрастните е на лице липса на разбиране за това 

какво имаме предвид под участието; липса на време, умения и ресурси, за да се 

направи правилното; отрицателно или предубедено отношение на възрастните към 

децата; ролята и положението на децата в обществото водят до това, че участието не се 

разглежда като приоритет. 

Седми принцип: Свобода на мисълта. Член 12 от Конвенцията на ООН за 

правата на детето пряко се отнася до правото на децата да изразяват мнението си. 

Въпреки това, участието на децата е свързано и с други членове в Конвенцията на 
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ООН за правата на детето, които дават право на децата да се ангажират активно с 

проблемите, които ги засягат: ако младите хора желаят да изразят мнението си по 

въпроси, които ги засягат (член 12), те се нуждаят от информация (член 17) да вземат 

информирано решение и имат право да се срещат с други хора, за да обсъждат въпроси 

и да се организират (член 15). Без свобода на мисълта (член 14) децата няма да могат 

да се изразят съществено. Условията трябва да са правилни и ключовите принципи 

трябва да са налице, за да може участието да има смисъл. 

Осми принцип: Участието на децата трябва да отговаря на деветте основни 

изисквания: 1. Прозрачност и информативност. 2. Доброволност. 3. Уважителност. 4. 

Адекватност. 5. Подпомагано с благоприятна за деца среда и работни методи. 6. 

Включеност. 7. Подкрепа от обучени възрастни. 8. Безопасност и чувствителност към 

риск. 9. Отчетност. 

Ямада извежда и изисквания за възрастните: 1. Участието на децата във 

вземането на решения е от жизненоважно значение. Децата са агенти на промяната и 

всички трябва да си партнираме. 2. Възрастните трябва да позволяват на децата да 

говорят сами за себе си! Не говорете от името на децата и младите хора без тяхното 

съгласие. 3. Детското участие трябва да бъде автентично. Децата не са просто подпори, 

за да бъдат манипулирани за дневния ред на възрастните. 4. Създаване и поддържане 

на партньорства с организации, насочени към децата, които непрекъснато подкрепят 

дейности/инициативи/проекти, ръководени от деца. 5. Вярвайте в капацитета и 

потенциала на децата - техният дневен ред трябва да бъде в основата на процеса. 

Девети принцип: Практика. Поемане на ангажимент от всички участници - 

деца и възрастни - да уважават възгледите на другите и да работят заедно за 

положителен резултат. Разпознаване етапа на развитие и зрялост на участващите деца 

и използване на методи и подходи, които работят най-добре за тях. Чувствителност 

към контекста, в който живеят децата. Осигуряване на места за срещи и дейности, 

които насърчават участието на децата. Прецизност на намесата, за да бъдат подкрепени 

децата, като в същото време се насърчава растежа и развитието на децата. Създаване 

на условия на децата да работят заедно и да намерят свои собствени решения. 

Осигуряване на информацията и уменията, от които се нуждаят децата, за да 

извършват застъпничество. Предоставяне на подходяща информация по начин, 

съобразен с децата. 

Десети принцип: Безопасност. Насърчаване и осигуряване на безопасна 

среда за участието, когато са спазени стандартите за закрила на детето. 
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Обезопасяването на децата включва не само физическа безопасност, но и емоционална 

и психологическа безопасност. Медиите и маркетингът са области от особено 

значение: опазването от експлоатация може да бъде трудно. Трябва да се спазват 

практиките за защита на децата и да се осигури подходящо за възрастта обучение и 

подкрепа за децата. Да се консултират децата за причините за участие и възможните 

последствия от различни алтернативи. Децата участват само ако желаят. Консултиране 

с децата и младите хора за това как биха искали да участват и да подкрепят и да 

получат своето информирано съгласие за участие. Включване на децата и младите хора 

по автентичен и смислен начин -  не просто ангажирне по повърхностен или 

манипулативен начин, за да се изпълнят външните изисквания. 

Подходите и принципите за участие на децата следва да бъдат анализирани 

и чрез индикатор за резултат от участието. В тази връзка Франческа Париджи (Parigi, 

F., 2015) анализира резултатите от процеса на участие на различните заинтересовани 

страни, като ги разглежда по отношение на децата, по отношение на родителите и по 

отношение на местната общност и институциите така:  

А: Относно децата  

1. Подобрена способност на децата да изразяват мнението си по всички въпроси, които 

ги засягат: 

1.1. по-добър достъп до подходяща информация у дома, в училище, в общността, в 

медиите;  

1.2. по-голяма самостоятелност, самоувереност, осведоменост за правата и способност 

за докладване на злоупотреби;  

1.3. подобрено чувство за ефикасност и овластяване, активно участие в детски групи 

или организации  

2. Увеличено участие на децата в процесите на вземане на решения, които могат да 

имат отношение към живота им:  

2.1. участие и/или представителство от страна на връстници в процесите на вземане на 

решения, които ги засягат вкъщи и в училище, в обществото, в медиите и на 

политическо равнище;  

2.2. представителство в местни или национални управленски структури;  

2.3. развитие на качествени и по-благоприятни услуги и ресурси.  

Б: Относно родителите 

1. По-голяма осведоменост за правата и възможностите на децата  

2. По-добро възприемане на правата и нуждите на децата  
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3. По-добро разбиране на важността от слушане на деца и желание за консултации с 

тях по въпроси, които ги засягат.  

4. По-добра динамика и отношения в семейните условия  

5. По-голяма отчетност и ангажираност за засилване на участието 

В: Относно местната общност 

1. по-голяма осведоменост за правата на децата и по-добро отношение към децата  

2. подобрен статус на децата в общността  

3. повишена готовност за включване на деца в процесите на вземане на решения 

Г: Относно местните институции 

1. Промяна в организационната култура към по-голямо зачитане на правата на децата и 

желанието на персонала да преосмисли баланса на властта  

2. Включване на участието на децата във всички програмни области  

3. Промени в програмите, които отразяват загрижеността и приоритетите на децата  

4. Публични и частни промени в местните институции. 

Д: Относно националните/международните институции  

1. Промени в регулаторната рамка  

2. Трансформации в съдебната система  

3. Трансформации в системата на образованието и здравеопазването  

4. Трансформации в обществената политика 

5. Промени в броя на човешките ресурси, възрастни и юноши, обучавани във всички 

засегнати области 

6. Наличие на промени в предложенията за образование във всяка среда, увеличение в 

броя на стратегиите за участие, предоставени за насърчаване на участието на детето 

във всяка среда. 

Индикаторите представляват количествено измерване на постиженията от 

дадена интервенция. Те са полезен инструмент, с който се проверява ефективността и 

последователността на планираните интервенции, от една страна, както и 

осъщественият напредък към постигане на целите, които тези интервенции си 

поставят, от друга.  

В контекста на детската общност, обаче, освен резултатността, 

принципността и ангажираността, етичните норми обичайно присъстват с подчертана 

значимост. 

 

1.2.3. Етика и стандарти за детско участие 
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Етиката/моралът обикновено се разглежда като отнасяща се до нормите на 

поведението, което хората следват по отношение на това, което е добро или лошо, 

правилно или погрешно. Обикновено етичните въпроси са свързани с въпроси на 

човешкото благополучие или благоразположение. В контекста на етиката в детското 

участие, основно се възприема: 

- развиване на способността на практикуващите да виждат етичните 

измерения на проблемите, да отразяват въпроси, да вземат трудни 

решения и да могат да обосноват тези решения; и 

- целомъдрено действие според отговорностите и задълженията си в 

процеса (това може да доведе до поведение в съответствие с 

професионалните принципи, насоки или правила на съответната 

форма на детско участие). 

Етиката е съотносима към всички въвлечени в процеса на детско участие – в 

т.ч. политици, управленци, доброволци и прочее. За това е задължително и необходимо 

да бъде основана на стандарти, базирани на: 

- ефективен комуникационен обмен; 

- моделиране на подходящо поведение към младите хора; 

- доверие между възрастните и младите хора; 

- доверие между организации/институции и родители и млади хора; 

- желание на всяка от страните да отделя ресурси; и 

- вяра в способността на младия човек да помага на самите млади хора 

да се научат да вземат морални решения и да предприемат ефективни 

действия. 

Базисът изисква всички въвлечени лица да бъдат способни на подходящо мислене и 

възприемане на етичните принципи и насоки в практически ситуации.  

Банкс формира четири основни етичнни принципа (Banks, S., 2000), като 

дефинира и практическия обхват на всеки от определените принципи: 

1. Отнасяне към младите хора с уважение, оценявайки всеки един и избягвайки 

негативна дискриминация.  

a. оценяване всеки млад човек и действане по начин, който не 

експлоатира или не дискриминира отрицателно определени млади 
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хора по ирелевантни причини като "раса", религия, пол, способности 

или сексуална ориентация; 

b. разясняване естеството и границите на поверителността и 

разпознаване поверителната информация; ясно възложена с една цел, 

тя не бива да се използва за друга цел без съгласието на младия 

човек, освен ако има ясни доказателства за опасност за младия човек 

или общността. 

2. Зачитане и насърчаване правата на младите хора да вземат свои собствени 

решения и избори, освен ако благосъстоянието или законните им интереси 

(или на другите) не са сериозно застрашени. 

a. повишаване на осведомеността на младите хора относно решенията и 

избора, които са им отворени, и предлагане на възможности за 

обсъждане и дебат относно последиците от конкретния избор 

b. предлагане на възможности за обучение на младите хора за развиване 

на капацитет и доверие във вземането на решения и избор чрез 

участие в органите за вземане на решения и работа в партньорство с 

други млади хора при планиране на дейности 

c. зачитане на собствените избори и възгледи на младите хора, освен 

ако сериозните затруднения не са застрашени от благосъстоянието 

или законните им интереси (или на други хора). 

3. Насърчаване и гарантиране на благосъстоянието и безопасността на младите 

хора, като същевременно им се позволява да учат чрез предприемане на 

предизвикателни образователни дейности 

a. поемане на отговорност за оценка на риска и управление на 

безопасността на дейностите, включващи младите хора; 

b. гарантиране на тяхната собствена компетентност, както и на 

останалите участници и доброволците, за които отговарят при 

предприемане на дейности; 

c. предупреждаване на съответния орган и предприемане на действия, 

ако се смята, че съществуват рискове или опасности, свързани с 

участието; 

d. привличане на вниманието на политиците, възрастните, на широката 

общественост относно начините, по които дейностите или 
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политиките могат сериозно да навредят на интересите и 

безопасността на млади хора 

e. осъзнаване необходимостта от постигане на баланс между избягване 

на ненужния риск и насърчаване на младите хора да участват в 

предизвикателни образователни дейности 

4. Допринасяне за насърчаването на социалната справедливост за младите хора 

и в обществото като цяло, като се насърчи зачитането на различията и 

разнообразието  

a. насърчаване на справедливо и честно поведение и противопоставяне 

на дискриминационни действия и нагласи от страна на младите хора; 

b. насърчаване на младите хора да зачитат и ценят различията и 

разнообразието, особено в контекста на мултикултурно общество; 

c. насочване вниманието към несправедливи политики и практики с 

активен стремеж към промяна; 

d. насърчаване на участието на всички млади хора, и по-специално на 

тези, които традиционно са били дискриминирани, в младежката 

работа, в обществените структури и в обществото като цяло 

e. насърчаване на младите хора и другите да работят съвместно по 

въпроси от общ интерес 

 

1.3. Форми и практики на детско участие 

 

Вече се представиха сериозни форми от началото на ученическото 

самоуправление, форми на участие във вземане на решения, които касаят статуса на 

учениците в управленските процеси на училището и в процесите на обучение и 

възпитание – проследени още от XIX век. Спомена се, че е възможно да се 

класифицират детски и ученически форми на участие. Представиха се частично 

практики на детско участие, като предстои такива да бъдат разгърнати и по-нататък в 

разработката. Стана ясно, че формите на детско участие са разнообразни и различно 

приложени във всяка общност, регион и държава. 

Формите, развивани от неправителствения сектор в България в голяма 

степен са модели, създадени в Европа и по света и налагани в българската практика 
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чрез дъщерните организации на съществуващи вече международни обединения – като 

например LUMOS, Save the Children и други. 

Формите, развивани от бизнеса и от традиционни обединения на бизнес-

инициатори, базирани на стопански принципи и интерес, също като представителите 

на неправителствения сектор в България, подкрепят инициативи, които вече са 

наложени извън пределите на страната, най-вече в т.нар. “западен свят” – като 

например Ротари Интернешънъл и РотариАкт.  

Формите, развивани от публичните администрации, са разнообразни в 

целия свят и България не е изключение от това. Например младежките парламенти, 

подкрепяни по линия на местната власт функционират различно както на територията 

на страната, така и в сравнителен международен план – отразявайки спецификите на 

местната общност и стилът на подкрепа към младежта на местната власт. На 

регионално и централно (правителствено) ниво, формите също са разнообразни в целия 

свят, като демонстрират ясно нивото на осъзнаване от страна на централната власт на 

ползите, които детското участие носи за благосъстоянието на нацията. Редно е да се 

подчертае, че България се отличава с детски консултативен орган на правителствено 

ниво, което рядко може да бъде открито в историята на детското участие в други 

страни (участието на децата на правителствено ниво се разглежда по-надолу в 

разработката). 

Съществуват и форми, инициирани и поддържани от самите деца, 

необвързани с конкретни местни, регионални или централни власти, нито с конкретни 

практики и ресурси на неправителствени организации, нито пък са “прикрепени” към 

бизнес-обединения, чувствителни към публично-частното партньорство. В новата 

история на България те за първи път стават факт през 1993 г. (Повече за това във 

Втора глава, 2.1. Преглед на детското участие в съвременната българска практика). 

Като принос към теоретическия обзор и прегледа на разнообразни практики, 

може да се направи класификация на формите на детско участие: 

А: по георгафски обхват: международни, национални, регионални, местни, общностни. 

Б: по възраст: с обхват на училищната възраст, с обхват на предучилищна възраст 

В: по „подкрепяща“ среда: училищни, общински, бизнес, общностни 

Г: по област на прилагане: за законодателни решения; за възпитателна дейност (в 

училище); за дейности на местно ниво; за неформално образование; за развитие на 

иновативни програми 
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Д: по степен на времева ангажираност на децата: еднократно; периодично (в т.ч. 

мандатно, сезонно); системно  

Е: по въздействие: публични/формални; неформални 

Ж: по обхват на участие: групови; индивидуални. 

 

Основни изводи по отношение същостта и особеностите на детското 

участие: 

Участието на децата в процесите на взимане на решения може да има пряко 

въздействие върху планирането и развитието на конкретни задачи, услуги, дейности и 

програми от една страна, а от друга страна върху разработването на стратегии, 

политики, стандарти. То може да се отнася едновременно, но и по отделно както до 

публични, така и до лични казуси.  

Теоретичният прогрес в педагогиката, психологията, философията и 

управлението, както вече се представи, допуска и признава значимостта на 

възможността децата да участват в процесите на взимане на решения. Основният 

акцент е качеството на детето (и ученика) на субект в процесите и произлизащите от 

това функции на инициативност, предприемчивост, иновативност, лична и социална 

отговорност. На тази база търсене и очакване на резултатност по отношение на 

качествен процес на възпитание на гражданска компетентност, рационалност на 

личния избор на детето, адекватна подготвеност за нарастващите отговорности в 

живота, насърчаване на сътрудничеството и взаимодействието, повишена социална 

отговорност и като цяло обществен прогрес.  

Във всяка представена школа или модел на детското участие стои 

определена социална философия и нови разбирания за свободата, щастието, 

демокрацията и прочее. Това са (признатите) основни човешки ценности. Така 

промените относно визията за детското участие следват промените в развитието на 

човека и обществото.  

Стана ясно, че участието на детето в управлението на живота (си) не 

подлежи на съмнения и има своите философски, управленски, хуманитарни и правни 

основания. В тази връзка основна ценност в развитието на идеите за участието на 

децата е осъзнаването и осмислянето на ролята на детето като творец на собственото 

си развитие. Тази нова роля е свързана с по-голямата му активност като следствие от 

по-интензивното му развитие, респективно способности, което трябва да се припознае 

институционално без страх от загуба на авторитет (Алексиева, Е., 2019).  



 

60 
 

Включването на децата във вземането на решения и управлението на 

живота – в организацията, на местната общност, на училището или друго – е 

жизнеспособна идея, която е продуктивна, с разрастващ спектър на възможностите и 

предизвикателствата на теоретичния анализ в хуманитарните науки. Привнасяйки 

класификация на възможните форми се дава възможност същността и особеностите в 

развитието на детското участие да следват конкретен ред, вид и организация, за да се 

постига не само широта и актуалност, но и устойчивост.  
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ГЛАВА ВТОРА. ПОЛИТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧАСТИЕТО НА 

ДЕЦАТА: МАКРОПОЛИТИКИ В БЪЛГАРСКИ КОНТЕКСТ И ПРИОРИТЕТИ В 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПОЛИТИКИ 

 

2.1. Преглед на детското участие в съвременната българска практика 

 

Темата за детско участие навлиза във фокуса на внимание през последните 

години в България. Въпреки появилите се дискусии и инициативи в тази посока,  все 

още практиките са спорадични и липсват систематични действия, които да обхващат 

всички нива, сектори и политики. Макар и да е поставено началото, все още има нужда 

от допълнителна работа за създаване на работещи механизми, пространство и 

възможности на децата за участие в процесите на формиране, осъществяване и 

мониторинг на политики. Едно от ключовите направления, в които трябва да се работи 

е промяна на нагласите и разбирането по отношение на правата на децата и правото им 

на участие. 

Различни механизми за детско участие са въведени на училищно, общинско, 

областно и национално равнище. Така например през 2005 г. Кметът на Община 

Сливен утвърждава Програма за стажуване на младежи от системата на средното 

образование в администрацията на Община Сливен, за да мотивира администрацията 

да приема младите хора; да подготвя служителите да взаимодействат активно с децата 

и да утвърди отвореност на администрацията към идеите на младите хора 

(www.sliven.bg).  

Първият ученически парламент в България е създаден в началото на 90те 

години на ХХ век в Сливен, от учениците от Икономически техникум „проф. д-р 

Димитър Табаков“ (сега Професионална гимназия по икономика). Основателите на 

първия ученически парламент създават и Националната ученическа организация. 

Идеите на младите хора-основатели са подкрепени от център „Отворено образование“, 

с помощта на който разпространението им в страната се интензифицира. В резултат, в 

рамките на една учебна година се разкриват форми на ученическо самоуправление във 

всяка административна област на страната. Според проф. Румен Вълчев имено 

отсъствието на действени ученически съвети в училищата възпрепятства 

повсеместното реализиране и утвърждаването на концепцията за ученическото 

самоуправление до 1997 г. (Вълчев, Р.: 1999 г.) 
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През 1997 г. Министерството на образованието и науката изисква от 

Регионалните инспекторати по образованието създаване на обстановка за разкриване 

на ученически организации във всяко училище. За да стимулира процеса, през 

септември 1997 г. организира Национална среща по ученическо самоуправление в село 

Ковачевци, в която участват близо 300 ученици, учители, представители на 

регионалните инспекторати по образованието и на министерството. Тази среща дава 

тласък за създаване на училищни ученически съвети, както и на градски ученически 

съвети (www.mоn.bg)  

През 1998 г. е проведен Национален лагер по ученическо самоуправление с 

подкрепата на център „Отворено образование“. Проведена е Първа национална 

конференция по ученическо самоуправление. През декември 1998 г. представителите 

на градските ученически организации от 16 града учредяват Национална асоциация по 

ученическо самоуправление със седалище в София. През същата година се създава и 

асоциация „Български детски и младежки парламент“, която работи с представители в 

цялата страна (Вълчев, Р.: 1999 г.).  

През 2011 г. Съветът на децата и експерти на ДАЗД създават Механизъм за 

детско участие. Той предвижда развитие на детското участие на 4 нива – училищно, 

общинско, областно и национално. За апробиране на механизма е разработен проект от 

Фондация „Партньори България“, който предвижда да бъдат обхванати 3 области – 

Сливен, Монтана и Благоевград. Финансирането е осигурено от УНИЦЕФ България, а 

ДАЗД и МОН оказват подкрепа (www.sacp.government.bg). В проекта е предвидено 

създаването на 23 съвета на децата – 3 областни съвета, 6 общински съвета 

(Благоевград, Гоце Делчев, Монтана, Вършец, Сливен, Нова Загора), 14 училищни 

съвета. Екипът на фондацията подпомага институциите на местно и регионално ниво и 

съветите в разработването на адаптирани политики и процедури за участието на децата 

и за улесняване на участието на децата с увреждания, от етническите малцинстваи 

други уязвими групи. Проектът стартира през 2012 г. и приключва през 2014 г., като 

подпомага развитието на 17 училищни съвети на децата, 8 общински съвети на децата 

(Благоевград, Гоце Делчев, Монтана, Вършец, Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица) 

и съдейства за учредяването и развитието на 1 областен съвет на децата в Сливен. Най-

значимият успех на проекта е засилване на връзката между детските съвети на 

различни нива: училищно, общинско и областно с местните власти. Има добри 

примери за сътрудничество с кмет, общински съвет, обласна управа, като на детските 
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съвети се гласуват финансови средства, приемат се техни предложения, канени са на 

заседания на общински съвет и като консултанти с общински обсъждания. 

В сравнение с училищните съвети, общинските и областния съвет срещат 

повече затруднения в работата си. От една страна, поради малкото пилотни училища, в 

които се прилага демократичният избор на детски представители, участниците в тези 

съвети от непилотните училища често са посочени от директор (педагогически 

съветник, учители и т.н.), а не от самите деца. Тези представители не винаги са 

мотивирани за участие, обикновено това са децата с по-висок успех, а не активните 

деца. От друга страна, децата в общинските и областните съвети се събират по-трудно 

и не достатъчно често поради факта, че са от различни населени места (особено 

изолирани остават децата от селски райони). Вследствие на това не се познават добре, 

трудно формират екип с общи цели и дейности. Полето им на действие е по-обширно в 

сравнение с ученическите съвети и те трябва да изразяват и защитават интересите на 

децата от общността, което е свързано с по-пряка връзка с местната власт и участие 

във формирането на политики, насочени към деца и младежи. Тук също се среща 

проблемът с неразбирането на смисъла на детското участие от страна на местната 

власт. 

Сред основните трудности, които срещат трите звена детски структури са: 

липса на инициативност от страна на децата в съветите и на заинтересованост от 

страна на останалите ученици; трудности при комуникацията и събирането на деца от 

различни населени места; липса на финансиране за детските инициативи. 

През 2013 година се създава Съюз на учениците в България. Съюзът има 

претенциите да бъде национална представителна ученическа структура, която да 

организира обществената енергия за включване на младите хора на България във 

взимането на управленски решения (http://nusbg.weebly.com). Към 2017 г. Съюзът има 

статут на кандидатстваща организация в Организационното бюро на Европейските 

ученически съюзи – European School Student Unions.  

Министерството на образованието и науката посочва, че едно от основните 

права на учениците, регламентирани в ЗПУО, е чрез формите на ученическо 

самоуправление да участват в обсъждането и решаването на въпроси, засягащи 

училищния живот и училищната общност. Това право е доразвито и в разпоредбите на 

Наредба № 13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование (ДВ, бр. 80; 2016 г.). С нея са определени рамковите 
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изисквания за създаване и функциониране на ученическите съвети на ниво паралелка, 

клас, училище и на национално ниво – Съвет на децата към ДАЗД.  

България е и активен застъпник на глобално равнище на детското участие и 

на признаването на децата като двигател на промяната, силно подчертано от ролята на 

съпредседател на Групата на Приятелите на децата, един от двигателите на Най-

големия световен урок в изпълнение на Целите за Глобално развитие от Дневен ред 

2030 на ООН (http://worldslargestlesson.globalgoals.org). Неформалната група “Приятели 

на децата” функционира в рамките на Европейския съюз по подобие на групата със 

същото наименование на ООН. България е съпредседател и на двете групи. България 

също така е основен партньор на Съвета на Европа в прилагането на Инструмент за 

оценка на детското участие (Child Participation Assessment Tool, 2016), популяризатор 

на детското участие в Азия и в серия от двустранни и многостранни отношения 

демонстрира категорична решимост да превърне детското представителство в 

реалност.  

Президентската институция в България също е активно ангажирана с 

мнението на младите хора и включването им в процеса на взимане на решения. 

Например в годишника на Президента от 2016 г. се подчертава приоритетното 

фокусиране върху развитието на младите българи като отговорни граждани чрез 

инициативата “Младежка визия за развитие на България”, стартирана през 2012 г. 

(Президент на Република България: 2016 г.). По същество това е платформа, 

предоставена на младите хора от Президента, която да стимулира техния принос във 

взимането на решения. Инициативата се провежда ежегодно, превръщайки се в 

традиция по включването на младите хора в процеса на вземане на решения при 

определянето на дългосрочните приоритети за развитие на България. В продължение 

на пет години (2012 – 2016) над 400 младежи вземат участие в процеса, като техните 

мнения и позиции са припознати от президента и още по време на мандата са 

въплатени в определянето на дългосрочните приоритети за развитие на България до 

2020 г. Приоритетно се подчертава, че младите хора са двигатела на промяната в 

политиката на президента чрез ролята им на носители на растежа, на иновативните 

идеи и смели решения.  

Таня Желязкова и Мариана Банчева твърдят в своя обзор на ученическото 

самоуправление в България, че от 1998 г. до наши дни посланията на ученическото 

участие продължават да бъдат актуални, не защото времето е спряло, а защото твърде 

малко промени са настъпили в сферата на ученическото самоуправление в България 
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(Желязкова, Т.: 2016). Авторките повдигат възможността да се появи Национален 

ученически съвет към Министерството на образованието и науката, в който да участват 

представители на всички 28 области – съвет, работещ под патронажа на Министъра на 

образованието и науката, участващ в обсъждането както на образователните политики, 

така и в подготовката на актове, в които да се използват перспективните идеи на 

учениците.  

 

2.2. Актуални национални политики 

 

Според изследване на социологическа агенция „Глобал Метрикс“, 

проведено по поръчка на Съвета на Европа чрез ДАЗД в България през 2017 г., въпреки 

интензивния диалог и активното участие (чрез Националния съвет на децата, които 

изразяват позиции по редица въпроси, които засягат децата), институциите проявяват 

склонност пасивно да подминават мнението на децата и да продължават 

институционалната инерция. Институциите изхождат от обичайни съпротиви и 

аргументи, изтъквайки бариерите, липсите на ресурси и др. пречки, които не винаги са 

обективни и реално непреодолими, но по-често служат като удобно оправдание, за да 

се подминат предложенията за промени (www.sacp.government.bg: 2017 г.). Въпреки, че 

има и много добри практики на промени, предизвикани от предложения на децата 

(предимно на местно ниво), много често реакциите на институциите, които са инертни, 

демотивират децата и ги карат да се отдръпнат от участие. Ролята на местната власт и 

на ръководствата на отделните институции е изключително важна, за да покаже, че не 

просто институциите се интересуват, но и са готови да работят за промяна, на база на 

предложенията на децата и на база на важните за тях приоритети, по заявените от 

младите хора опасения и получената от тях обратна връзка.  

Изследването на „Глобал Метрикс“ показва, че като цяло децата имат 

възможност да поставят своите становища на вниманието на политиците и 

институциите, но до този момент те имат само минимално въздействие и възможност 

да оказват реално влияние върху политиката на правителството или местните власти 

или върху работата на секторните институции. Степента на реално вслушване и 

ангажимент да се даде необходимото внимание на позициите, изказани от децата все 

още трябва да бъде подобрявана и институциите да бъдат обучавани за изграждане на 

тези партньорства и за създаване на пространство и ефективни възможности за детско 

участие. 

http://www.sacp.government.bg/
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2.2.1. Национални политики за участие на деца – нормативна рамка  

 

България не спира да бъде застъпник на правата на децата и детското 

участие във всички междуправителствени процеси с твърдото убеждение, че децата 

трябва да са в основата на всички глобални инициативи, признавайки децата за 

двигател на промяната. 

De lege lata1: Като държава – страна по Конвенцията на ООН за правата на 

детето, България е потвърдила своя ангажимент за подкрепа на детското участие и за 

насърчаване прилагането на практически механизми за пълноценно участие на децата 

на всички равнища на вземане на решение. Това става чрез Закона за закрила на детето 

(чл. 12), Закона за предучилищното и училищното образование (чл. 171), 

Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г., Хартата за детско участие. Правото 

на децата да участват в процеси и решения, които ги засягат лично, е засегнато в 

няколко специални закона:  Закон за закрила на детето (Закон за закрила на детето, ДВ 

бр. 48, 2000 г., изм. и доп. ДВ бр. 24, 2019 г.), Закон за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Закон за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ДВ бр. 13, 1958 г., 

изм. ДВ бр. 24, 2019 г.), Закон за предучилищно и училищно образование (ДВ, бр. 79; 

2015), Закон за здравето (Закон за здравето, ДВ бр. 70, 2004 г., изм. ДВ бр. 24, 2019 г.), 

както и в Семейния кодекс и Кодекса на труда (Кодекс на труда, ДВ бр. 26, 1986 г., 

изм. и доп. ДВ бр. 92, 2018 г.). 

Правната рамка посочва 3 основни механизма за участие на децата: 

(1) Изслушване на детето в съдебни и административни производства, за което 

текстовете на чл. 15 от Закона за закрила на детето уреждат нормативно редът и 

условията; (2) Търсене на съгласието на детето (тук основните ограничения са 

свързани с възрастта на детето). Съгласие за разгласяване на сведения и данни може да 

бъде взето от дете, навършило 14 години, съгласно разпоредбата на чл. 11а, ал.3 от 

Закона за закрила на детето, а когато става въпрос за административни и съдебни 

 
1 De lege lata – израз от латинския език, с който юристите буквално изразяват „според действащия закон“ 
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производства, детето задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, 

а когато не е – може да бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие, 

като решението за изслушване се мотивира; (3) Възможност за детето да се оплаче, да 

подаде иск и т.н. 

Правото на децата да бъдат изслушвани и тяхното мнение да бъде взето 

предвид е законово обособено в сферите на закрила на детето, наказателните процеси, 

образованието, съдебните и административните процеси, здравеопазването и 

семейните процеси.  

В Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г. (Национална стратегия за 

детето, ДВ бр. 14, 2008 г.), една от основните оперативни цели е насърчаване на 

участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с тях. 

Правото на детско участие е засегнато в следните приоритетни области: 

1. Семейна среда: Участието на детето в установяването и оспорването на неговия 

произход. 

2. Право на образование: Подобряване на механизмите за участие на децата в 

образователния процес и в живота на училището с цел постигане на реална 

заинтересуваност у децата от училището като тяхна територия и място за изява.  

Според Стратегията, обучението трябва да е насочено към придобиване на 

знания и развиване на умения за участие в глобалното общество чрез повишаване 

обхвата и качеството на чуждоезиковото обучение и на обучението по информационни 

и комуникационни технологии, както и чрез широко използване на тези технологии в 

образователния процес. 

В Стратегията са предвидени редица мерки за разширяване на детското 

участие в учебния процес, като обучение на учителите в прилагане на интерактивни 

методи на обучение, които поставят ученика в активна позиция; интегриране на децата 

в процеса на обучение; предоставяне на реално пространство за участие на децата в 

органите за управление на училището, пространство на техни форуми; развиване на 

допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности в съответствие с потребностите 

и интересите на децата, а не само с възможностите на учителите в училището.  

3. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация: 

продължаване на мерките за повишаване осведомеността на обществото, децата 

и на техните семейства относно правата на детето, насилието над деца и за 

стимулиране на активното им участие в противодействието на насилието. 
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4. Участие на децата: осигуряване правото на детето на формиране и изразяване на 

мнение; създаване на механизъм за участието и влиянието на децата върху 

разработването на политики; продължаване на мерките за повишаване 

осведомеността на обществото, децата и на техните семейства относно правата 

на детето. 

На 20.11.1989 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации 

приема Конвенцията за правата на детето – първата юридически обвързваща 

международна конвенция, която утвърждава човешките права на всички деца. 

Република България ратифицира Конвенцията с решение на Великото народно 

събрание от 11.04.1991 г. и от месец юни 1991 г. тя е в сила за страната и е част от 

вътрешното право (ратифицирана с Решение на Великото Народно, ДВ бр. 32, 1991 г.; 

обнародвана в ДВ бр. 55, 1991 г.). Конвенцията за правата на детето е най-значимият 

международен договор в областта на правата на детето. Приемането й е предшествано 

от няколко не по-малко важни за времето си акта, но те имат предимно декларативен 

характер и не съдържат гаранции за ефективното им прилагане – както е посочено по-

долу в Международен план на политиките за участие на децата в процеса на взимане 

на решения. Първите императивни разпоредби, посветени на детските права, са 

поместени в двата Пакта за правата на човека на ООН от 1966 г., които до голяма 

степен подготвят приемането през 1989 г. на Конвенцията за правата на детето – един 

от най-масово ратифицираните международни договори.  

Честванията по повод 50-тата годишнина от Всеобщата декларация за 

правата на човека отключват оживен дебат за приемане в рамките на Европейския 

съюз на Харта на основните права. В подготвянето на проекта за този акт участват 

видни юристи, представители на европейските институции и на държавите-членки. 

Усилията им срещат подкрепата на Европейския парламент, Европейския съвет и на 

Европейската комисия и през 2000 г. в Ница ръководителите на тези три органа 

подписват и тържествено прокламират Хартата, без обаче тя да е инкорпорирана в 

договорите на Европейския съюз (Харта на основните права на европейския съюз, 

Официален вестник на ЕС, 2016). С влизането в сила на Лисабонския договор през 

декември 2009 г., анексираната към него Харта на основните права придобива правно 

действие, което е валидно и за България от 01 януари 2007 г. с влизането на страната в 

Европейския съюз (Справочник за Европейския съюз: 2019). Хартата съдържа един 

текст (чл. 24), посветен специално на децата, който обединява два от 
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основополагащите принципи на Конвенцията за правата на детето: за най-добрия 

интерес на детето и за участие. Адресат на задължението, корелативно на правото по 

чл. 24 от Хартата, са институциите на Европейския съюз, както и самите държави-

членки. В последствие, в Международен план на политиките за участие на децата в 

процеса на взимане на решения е представена европейската правна рамка. 

Налице е и Национална програма за закрила на детето, която се разработва, 

приема и утвърждава ежегодно от Министерския съвет. В три от оперативните цели на 

Националната програма за 2017 г. е засегнато правото на децата за участие 

(www.sacp.government.bg, 2017). В оперативни цели 3, 5 и 7. Цели се повишаването на 

информираността на децата по отношение на възможностите за сигнализиране при 

нарушени права, както и при спешни случаи; гарантиране на ефективна система за 

детско правосъдие в условия на междуинституционално сътрудничество; насърчаване 

на децата да участват в процесите на взимане на решения – не само в обществения 

живот на страната, но и в международен мащаб.  

В Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 

2017-2018 г. се актуализира действащата Национална програма с обсег 2017-2020 г. 

(www.mvr.bg, 2018). Един от основните принципи на програмата е, че е право на 

децата да бъдат изслушвани и е право "да се придаде дължимото значение на техните 

възгледи, като това следва да бъде зачитано и осигурявано във всички процеси на 

взимане на решения". 

В България специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, 

координиране и контрол в областта на закрилата на детето е председателят на 

Държавната агенция за закрила на детето. Освен него, в България няма Омбудсман на 

децата, но ролята да защитава правата на децата е вменена и изпълнявана от 

Омбудсмана на Република България. Председателят на ДАЗД осигурява методическото 

ръководство по спазване правата на детето, организира проверки за спазване правата 

на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, 

центровете за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции 

"Социално подпомагане", доставчици на социални услуги за деца и на юридически 

лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето; извършва 

наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца; 

изгражда и поддържа хармонизиран телефонен номер с национално покритие за 

информиране, консултиране и помощ на деца.  

http://www.sacp.government.bg/
http://www.mvr.bg/
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Законът за закрила на детето конституира председателя на ДАЗД и 

администрацията, която го подпомага, като един от основните и най-важни органи за 

закрила на детето в Република България, грижещ се за закрилата на децата, 

съблюдаващ спазването на правата и интересите им, както и осигуряващ участието им 

във връзка с определени инициативи. От създаването си Държавната агенция за 

закрила на детето реализира голяма част от дейностите си съвместно и съгласувано с 

децата, както е посочено и по-долу във Форми на детско участие в България. Чрез 

създаването на Съвета на децата през 2003 г. Държавната агенция прави възможно 

детското участие в системата за закрила на детето и постига една много важна цел - 

възможност за пряк диалог с децата. Консултативният орган е учреден в изпълнение на 

основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила 

на детето, като мисията му е да представя детската гледна точка по въпроси, които 

засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено–

политическия живот.  

С приемането на Закона за предучилищното и училищното образование 

през 2015 г. (ДВ, бр. 79; 2015) се дава право на учениците да участват в живота на 

училището чрез формите на ученическото самоуправление. Чрез тях децата могат „да 

участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и 

училищната общност, в т.ч. училищния учебен план”. Освен това учениците 

получават право на съдействие от училищните власти и от органите на местно 

самоуправление при изразяване на мнение по въпроси, които пряко ги засягат, както и 

при участие в живота на общността. По разбираем за децата начин се усвояват 

главните принципи на устойчивото развитие чрез двупосочен процес на обучение, 

който мотивира и позволява да се предприемат действия във всекидневния живот, 

носещи промяна във и отвъд детските общности. 

Семейният кодекс регламентира важно участие в семейната среда, облечено 

във формата на задължение, съгласно чл. 124, ал. 4 (Семеен кодекс, обн. ДВ бр. 47, 

2009 г., последно изменение ДВ бр. 24, 2019 г.). Според същия „децата са длъжни да 

уважават своите родители, баба и дядо и да им помагат. Същото задължение имат 

децата към другите членове на семейството, както и към съпруга на родителя си“. В 

посочения текст законодателят осигурява на детето едно отговорно участие чрез 

вменяване на задължение в по-ранен етап от личностното му развитие с цел бъдещо 

адекватно социално поведение и правилно културно и нравствено развитие. 
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Трудовото законодателство в Република България позволява участието на 

деца на пазара на труда – основно чрез Кодекса на труда. Това е едно от най-важните и 

значими участия на децата, както за самите тях, така и за техните родители и 

държавата. Поради това правната рамка е изключително стриктна и рестриктивна в 

това отношение, тъй като става въпрос за престиране на работна сила от страна на 

деца. Разпоредбите на чл. 301 от Кодекса определят минимална възраст за приемане на 

работа, която е 16 г. По изключение на ученически длъжности в цирковете могат да се 

приемат момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години, а за 

участие в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други 

представления могат да се привличат и лица, ненавършили 15 години, при облекчени 

условия и в съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и 

нравствено развитие. Условията на труда в тези случаи се определят от Министерския 

съвет. И макар за самите деца това да представлява интерес и предизвикателство, 

същото би могло да формира повод за тревожност и притеснение у техните родители, 

поради което с чл. 302, ал. 2 от Кодекса нормативно се определя децата, ненавършили 

16 години, да се приемат на работа с разрешение на инспекцията по труда за всеки 

отделен случай (http://www.gli.government.bg).  

В Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното 

и интеркултурното образование детското участие в училище се свързва с формите 

на ученическо самоуправление и представителство. В тази наредба са утвърдени 

Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети. Една от 

основните функции, посочени в Наредбата, е ученическият съвет на училището да 

прави предложения до директора и педагогическия съвет относно начините на 

упражняване на правата на учениците, като директорът осигурява пространство за 

диалог и подпомага органите на ученическото самоуправление и представителство при 

включването им в политиките на училището.  

Предвидените в националната правна рамка механизми за осигуряването на 

правото на детето да взима участие и изказва мнение по въпроси, които го засягат 

могат най-общо да се представят като информиране и консултиране за права и 

задължения и за формиране на мнение; уведомяване за евентуални последици от 

желания и решения; осигуряване на подходяща обстановка за изслушване; правна 

помощ и жалби във всички производства, засягащи правата и интересите на младия 

човек.  
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Правото на всяко дете да изразява възгледите си свободно по всички 

въпроси, които го засягат, като на тези съждения се отдава дължимото значение при 

вземането на всички решения, които го засягат, е основно право на детето, признато от 

Конвенцията за правата на детето и българското законодателство. Разширяването на 

възможностите пред децата да изразяват мнението си и зачитането на това стновище е 

не само израз на уважение към детето и неговия развиващ се капацитет, но и реален 

принос на днешните деца за обогатяване и развиване на обществото.  

De lege ferenda 2 :  Представена в критичен разрез, националната правна 

рамка може да бъде обогатена допълнително така, че да оформи цялостна единна 

национална политика по детското участие.   

Конституцията, бидейки върховен закон, служи за основа, върху която се 

гради цялата система на действащото право и която по правило задава посока за 

развитие на другите клонове на правото. Разглеждайки детето единствено като адресат 

на мерки за грижа и закрила, Конституцията на Република България изостава не само 

от международните стандарти, но и от приложимото национално законодателство. 

Според доклада на Венецианската комисия подобен подход е остарял и не може да 

бъде пример за добра практика. Ето защо Комисията препоръчва на държавите от 

Съвета на Европа (вж. повече в т. Международен план на политиките за участие на 

децата в процеса на взимане на решения) да създадат конституционни гаранции по 

посока признаване и зачитане на детските права така, че: (1) децата да присъстват в 

Основния закон и като носители на присъщи за тях права, а не просто като обекти на 

защита; (2) във всички действия, отнасящи се до децата висшите интереси на детето да 

са първостепенно съображение (принципът за най-добрия интерес на детето по чл. 3 от 

Конвенцията за правата на детето ); (3) детето да има правото да изразява 

собствените си възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него (принципът 

за участие по чл. 12 от Конвенцията за правата на детето). 

Следва да се има предвид, че не съществува универсален образец, който да 

се следва при съобразяване с препоръките на Венецианската комисия. Преценката кои 

детски права да получат конституционна уредба и как да се гарантира спазването им е 

строго индивидуална и зависи от националните традиции, настроенията и нагласите в 

обществото и т.н. Все пак правната теория е извела няколко изисквания, които да 

 
2 De lege ferenda - израз от латинския език, с който юристите буквално изразяват „бъдещия закон“, в 

смисъла на това „какъв трябва да бъде законът“. 
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служат като ориентир в процеса на инкорпориране на правата на децата в 

националните конституции, а именно готвените промени: (1) да са съобразени с 

принципите на Конвенцията за правата на детето; (2) да създават благоприятна среда за 

законодателни реформи; (3) да съответстват на духа и разума на действащата 

конституция; (4) да са изработени с активното участие на децата. 

 

 

2.2.2. Форми на детско участие в България  

 

Децата днес имат претенции за пряко участие в планирането на бъдещето, в 

поставянето на глобалните цели на обединеното общество и за поемане на отговорност 

в по-висока и конкретна степен спрямо връстниците си от ХХ век. Участващото дете е 

една от характеристиките на поколението Z, според W.J. Schroer (Schroer, William J.: 

2008). И макар самият Schroer да твърди, че все още не може да се дефинира добре 

поколението Z, може много добре да се опознае околната му среда и обстановката, в 

която израства. Тази изключително разнообразна среда ще направи училището на 

следващото поколение най-разнообразното от всякога.  

По целия свят децата вече участват. Формите на детско участие са 

разнообразни и различно приложени във всяка общност, регион, а и държава. Различни 

механизми за детско участие вече са въведени на училищно, общинско, областно и 

национално равнище в България.   

През 2015 г. УНИЦЕФ България провежда проучване за формите на 

детското участие в страната (www.unicef.bg). От общо 28, 26 областни администрации 

са предоставили справки на електронен или хартиен носител. Подадените данни от 

областните администрации не обхващат всички общини в областта. От общо 265, 

информация е подадена за 125 общини в България. В данните, подадени от областните 

управители, са посочени общо 160 училищни/ученически съвета/парламента на 

училищно и общинско ниво. От тях, 137 ученически съвета са формирани в училища, 

разположени на територията на 44 общини и 23 области (вж. таблица със справка по 

области, общини и форми на детско участие – Приложение А). 

Представените 23 ученически/детски съвета/парламента на общинско ниво 

са създадени от неправителствени организации или функционират в рамките на 

различни общински структури. Те имат различни наименования: детски парламент, 
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общински детски съвет, общински детски парламент, младежки парламент, градски 

ученически парламент и други (вж. таблица със справка по общини и форми на 

детско участие – Приложение Б). 

Детското участие може да бъде представено чрез самостоятелни 

инициативи на младите хора, в които те се само-организират и само-подпомагат, а 

може да бъде и нарочно насърчавана общинска дейност, национална правителствена 

практика, училищен факт или обществена инициатива. Тук се представят Съвет на 

децата, конституиран чрез Закона за закрила на детето (вж. по-горе нормативна 

рамка), Общински детски/младежки съвет и Училищен/ученически съвет – 

статистически най-често представени на територията на страната.  

 

2.2.2.1. Съвет на децата 

 

Съветът на децата е формата за детско участие в рамките на изпълнителната 

власт, на ниво консултативен орган към българското правителство. Възможността 

младите хора да изказват своето мнение и то да бъде взето предвид по всички въпроси, 

които са от значение за тях, е в приоритетите на Държавната агенция за закрила на 

детето, която като администрация в рамките на Минитерския съвет, е отговорна за 

функционирането на Съвета на децата. Съветът на децата е правителствен 

консултативен орган, създаден през 2003 г. по силата на Закона за закрила на детето. 

Над 200 млади хора през годините градят основите и стъпка по стъпка променят 

общественото мнение за гласа на децата в България и извън нея.  

Целта на Съвета на децата е да насърчи детското участие в процеса на 

изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага 

председателя на ДАЗД като дава становища и позиции по въпроси, които засягат 

правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия 

живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри 

практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации. Работата, 

целите и функциите му се определят от утвърден от председателя на Държавната 

агенция Устав на съвета на децата. 

С цел да бъдат част от непрекъснатия процес от планиране и създаване на 

мерки и политики за децата, през 2016 г. членовете на Съвета на децата решават да 

провеждат заседанията си 4 пъти в годината. Срещите са координирани със 
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заседанията на Националния съвет за закрила на детето – консултативен орган на 

национално ниво, включващ органите по закрила. Представител на Съвета на децата 

запознава всички ангажирани институции в Националния съвет за закрила на детето 

със становищата и предложенията на младите хора на България 

(www.sacp.government.bg).  

Българският модел на детско участие се утвърждава в международен план с 

активната подкрепа на местната власт. Националното сдружение на общините в 

Република България е една от първите организации, които подават ръка към младите 

хора и поставят основите на едно ползотворно сътрудничество. От 2017 г. 

представител на Съвета на децата е част от годишните срещи на Сдружението, за да 

представя мнението на децата по дискутираните въпроси (https://www.namrb.org).  

Във връзка с предложенията на детския консултативен орган за промяна на 

нормативни документи, представители на Съвета на децата са включени в 2 

правителствени работни групи: 

• Към Министерството на младежта и спорта – за изменение и допълнение 

на Закона за младежта (http://mpes.government.bg); 

• Към Министерството на културата – за промяна на Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 

(http://mc.government.bg). 

В контекста на един от приоритетите за българското правителство - 

утвърждаването на българския модел за детското участие в национален и 

международен план, е от особена важност мнението на децата да бъде вземано под 

внимание в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, 

когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документите на 

ООН и Съвета на Европа. В изпълнение на този приоритет, заседанията на Съвета на 

децата за синхронизирани с дневния ред на Националния съвет за закрила на детето. 

По време на заседанията през 2016 г., например, са разглеждани промените в Семейния 

кодекс. Съветът на децата обръща специално внимание върху промените, касаещи 

процедурата за осиновяване, като дава следните становища в тази връзка:  

• Осиновяването при по-малки деца трябва да се извършва по-бързо, а при 

големите - по-задълбочено, като се има предвид необходимостта от адаптация и 

„напасване“.   
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• Необходимо е задължителна продържителна работа на психолози с 

осиновено дете и неговите родители.  

• Задължително осиновяваното дете да разговаря с други осиновени деца, 

за да споделят опит и да види, че и други деца са в сходна ситуация. 

• Да се стимулират по различни начини родителите да не изоставят и да не 

се отказват от своите деца (описано при начините за изпълнение на препоръките на 

Конвенцията за правата на детето на ООН).  

• Да се иска мнението на децата като се питат относно техните желания за 

бъдещите им родители (по подобие на предпочитанията към децата на кандидат-

осиновителите).  

През 2017 г. Съветът на децата участва в подготовката на 17-ия АСЕФ 

семинар по правата на детето, както и с прилагането на Инструмента за оценка на 

детското участие на Съвета на Европа, където България е една от пилотните държави.  

Съветът на децата разисква промени на наредбите за подкрепа на деца с 

изявени дарби, за стипендии за успех и за условията и реда за предоставяне на 

полицейска закрила на детето; подобряване работата на ученическите и общинските 

детски и младежки парламенти; реализиране на Националната програма за превенция 

на насилието и злоупотребата; прилагане на промените в Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане; промените, предвидени в проекта на Закон за 

отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на 

непълнолетни лица и други. Становищата на децата, генерирани по време на 

заседанията им през 2017 г. се оформят конкретно към отговорните институции 

(https://sacp.government.bg/съвет-на-децата): 

• Към Министерство на културата: Всички деца от 1 до 12 клас, които са 

отличени в конкурси, олимпиади и състезания, да получават стипендии, тъй като 

децата проявяват талантите си по различен начин според възрастта си и трябва да 

бъдат възнаградени техните усилия; Членове на Съвета на децата да бъдат 

включени в работната група за подготовка на програмата за прилагане на Наредбата 

за талантливите деца през следващата година; В часовете по гражданско 

образование да се представи наредбата и начините за получаване на стипендии от 

децата, спечелили състезания, олимпиади и конкурси. Членовете на Съвета ще 

разпространят информацията на местно ниво чрез изградените си канали за 
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комуникация с младите хора, които представляват; Да се проследи получаването на 

стипендии, за да се предотврати евентуална злоупотреба. 

• Към Министерство на образованието и науката: Децата предлагат 

промяна в Наредбата, която урежда отпускането на стипендии на учениците. 

Тяхното предложение касае вдигане на долната граница на стипендиите – от 21 лв. 

на 40 лв., като горната да се запази на 50 лв. Децата да бъдат активно включвани в 

разпределението на стипендиите, чрез училищното самоуправление. Училищните 

Съвети да се използват за подкрепа и консултиране на работата на училищата и 

директорите, а не реализирането на конкретни благотворителни инициативи. 

Класните ръководители да бъдат задължени да запознаят учениците с процедурата 

за избор на детско участие в Съвета на децата, с правото им на училищно 

самоуправление, както и с механизма за противодействие на училищния тормоз. 

Като тази информираност на децата може да бъде проверена с помощта на анкети 

или въпросници. 

• Към Министерството на правосъдието: Съветът на децата подкрепя 

предложения иновативен подход към децата с противообществени прояви, но 

предлагат: Да се открият причините, които карат децата да нарушават законите и да 

се планират мерки, които ще предотвратят извършването на престъпления.  За да 

бъдат децата, настанени в центровете, заменящи СПИ и ВУИ, по-добре приети в 

училищната среда, да се организират опознавателни срещи, както и 

информационни кампании и работа от страна на специалистите с цел взаимно 

опознаване между децата. 

• Към Министерството на труда и социалната политика: Според 

членовете на Съвета на децата, преместването на момчетата и момичетата с 

увреждания от институциите е подобрило живота им, включването им в общността 

и гарантира по-доброто зачитане на техните права. Новите къщички им предоставят 

възможността да бъдат себе си, да бъдат част от общност и да развиват потенциала 

си. При посещенията си в центровете за настаняване от семеен тип в рамките на 

инициативата „Деца помагат на деца“, младите хора са установили, че настанени в 

тях деца стават все по-самостоятелни, подобрява се  здравословното им състояние и 

физическо им развитие. Членовете на Съвета на децата смятат, че промените в 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, касаещи 

разделянето на децата и младежите в ЦНСТ, няма да е благоприятно за настанените 



 

78 
 

момчета и момичета; ще бъдат нарушени вече изградени връзки и доверие между 

децата и с персонала, като прекъсването им може дори да влоши здравословното им 

състояние. Част от деня си децата от ЦНСТ прекарват в съпътстващи услуги в 

общността - детска градина, училище, центрове за социална рехабилитация и 

интеграция и други. С преместването им на друго място ще бъдат нарушени и тези 

приятелски връзки, ще бъдат прекъснати и започнати процедури, което също може 

да повлияе негативно върху здравето на момчетата и момичетата с увреждания.   

• Към Министерство на вътрешните работи: Членовете на Съвета 

подкрепиха предложението, заложено в проекта за промяна на Наредбата за 

предоставяне на полицейска закрила, за залагане на долна граница от 10 г. за 

настаняване на дете в полицейско управление и/или временен център за 

Настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР. Според децата, налагането на 

полицейска закрила за деца-чужденци на територията на Република България, е 

адекватна мярка за закрила на техните права. 

Детското участие може да бъде представено чрез самостоятелни 

инициативи на младите хора, в които те се само-организират и само-подпомагат. 

Например чрез идеята на кампанията "Деца помагат на деца" (http://www.decabg.eu) 

млади хора посещават социални центрове, за да разговарят и да си пишат домашните 

заедно с настанените в съответния център деца. Чрез сътрудничеството между децата, 

посещаемостта в училище се подобрява, мотивацията за учене на въвлечените деца 

видимо се покачва, което резултира пряко и в успеха в училище и в самочувствието на 

участниците. 

От 2015 г. Съветът на децата е ангажиран с пълноценното прекарване на 

лятната ваканция на децата в страната. През 2016 г. година е проведено първото 

издание на инициативата „Безопасно и здравословно лято“. Целта й е младите хора и 

техните родители да се запознаят с правилата за безопасност, за да бъде лятото весело 

и безгрижно. Кампанията се реализира в 6 области – Добрич, Перник, Разград, Русе, 

Велико Търново. Над 300 деца се включват в детските празници и игри. 

„Градът на игрите” е инициатива от 2015 г., която реално се разгръща през 

2016 и 2017 г. Членовете на Съвета запознават децата от над 20 населени места в 

цялата страна с правата им по един забавен и интересен начин и си припомнят заедно 

позабравените игри от миналото. Паралелно родителите биват запознати с 

Конвенцията на ООН за правата на детето.  

http://www.decabg.eu/
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В края на 2016 г. Съветът на децата разработва процедура за избор на нови 

членове, за да се изгради ефективен механизъм за детско участие с представителност 

на местно и национално ниво. Благодарение на включването на кметовете и областните 

управители в него, се гарантира, че всички деца получават равен достъп до участие в 

процедурата. Местната власт играе изключително важно значение за информиране на 

всички млади хора за възможностите им за участие, тъй като е най-близо до тях. От 

друга страна, това е допълнителен индикатор, чрез който да се разбере за нагласите и 

стремежите на момчетата и момичетата в общината и областта.  

Въз основа на получените добри резултати от първото прилагане на 

процедурата, Съветът решава да бъде разработена процедура за избор на деца, търсещи 

или получили международна закрила в България, които да се включат в състава му. По 

този начин да бъдат обхванати всички млади хора на територията на страната, за да 

бъдат гарантирани правата им (вж. повече в т. Международен план на политиките за 

участие на децата в процеса на взимане на решения).  

 

2.2.2.2. Общински детски/младежки съвет 

     

Общинският детски и/или младежки съвет е форма за детско участие в 

рамките на местната власт, на ниво консултативен орган към местната администрация 

– било то към администрацията на кмета или към общинския съвет. Макар да има 

разлика в нюансите на приложение във всяка община, основните насоки на 

функционирането на общинските детски и/или младежки съвети са сходни. Съветите 

работят за засилване на ролята и превръщането в активен фактор за вземане на 

решения по въпросите на децата на общинско ниво; за насърчаване на участието на 

децата в дейността на местната власт; засилване ролята на ученическите съвети на 

училищно, общинско и областно ниво.  

Членовете на управителните органи – председател, заместник-председатели, 

секретар - обикновено се избират на отчетно-изборно събрание чрез тайно гласуване, в 

което участват представители на училищните съвети на средните училища. Членовете 

на съветите в масовия случай са ученици от над пети клас от общинските училища. 

Съветите действат в отговор на потребността да бъде намерена по-пряка 

връзка с младите хора на местно ниво, оформяйки се като изразител на проблематиката 

и посоките за развитие на младата генерация. Работят за създаването на среда и 
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условия за формирането на активна гражданска позиция, инициативност и поемане на 

персонална отговорност, за съхраняване и обогатяване на националните ценности на 

местно ниво. Организират, провеждат и вземат участие в инициативи, кампании и 

проекти от всички сфери на обществото - образование, култура, спорт, социална 

дейност и превнция, екология, здравеопазване и прекарване на свободното време.  

Дейността на местните съвети е структурирана и регламентирана обичайно 

в правилник, устав и съпътстващи документи.  

Честа практика е местните администрации да подпомагат финансово 

дейността на Общинския детски и/или младежки съвет. В много от общините това се 

случва чрез бюджетите на Младежки дом, Обединен детски комплекс или Общински 

детски център. Съществува практика (напр. община Генерал Тошево и други) местният 

детски съвет да има самостоятелно финансиране и да съществува на ясно проследим 

отделен ред в общинския бюджет (http://toshevo.org/g/).  

2.2.2.3. Училищен/ученически съвет  

    

Законът за предучилищното и училищно образование регламентира 

възможността във всяко училище да съществуват наред с Педагогически съвет и 

Училищно настоятелство, ученически съвети. Целта е чрез партньорство, 

сътрудничество и съучастие да се създава училищна култура (споделени ценности), да 

се повишава ефективността на обучението и да се гарантира устойчивото развитие.  

Ученическият съвет е форма на ученическото самоуправление на ниво 

училище, чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното 

развитие на училището. Ученическият съвет има свои представители на ниво 

паралелка в училището, която съдейства за даването на мнения и предложения за 

училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни 

часове, произтичащи от интересите на учениците от всеки клас. Съставът на 

ученическия съвет се определя от неговите участници, в зависимост от броя на 

учениците в училище. 

Сред функциите на ученическите/училищните съвети най-често са 

представляването на учениците пред училищното ръководство; съдействие при 

организацията на училищни тържества; подпомагане на учениците в спазването на 

правилата; даването на добър пример между връстници и други.  
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Обикновено целите на ученическите/училищните съвети са насочени към 

активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебно-

възпитателния процес в училището; създаване на връзки с институции от града, 

региона и страната за обмен на идеи и новости; създаване на възможности на всеки 

ученик да поеме конкретни отговорности и да участва в процеса на управление и 

самоуправление; популяризиране постиженията на учениците от училището в 

различни области и дейности; създаване на условия за формиране на „банка” за идеи и 

инициативи  и прочее. 

Всеки ученик има право да внесе предложения за определени училищни 

инициативи, както и да поиска подкрепа за реализирането на предложените идеи. 

Учениците участват доброволно в предложените инициативи. Пред Ученическия свет с 

инициативи и предложения могат да излизат училищното ръководство и учителите, 

работещи в училището.  

Ученическите/училищните съвети обикновено се ръководят в своята 

дейност от нарочно създаден регламент – правилник, харта, кодекс, програма или друг 

формат, който в масовия случай е достъпен на сайта на съответното учебно заведение 

и до него имат достъп както всички учащи, така и всички останали заинтересовани 

лица, които могат да подпомагат дейността по участие на учениците в процесите на 

взимане на решения на училищно ниво.  

През 2018 г. Министерството на образованието и науката издава 

пътеводител „Ученическото самоуправление“ (МОН, 2018), с помощта на който да 

насърчи включването на всички участници в училищния живот – учениците, 

учителите, родителите, институциите на местно ниво и гражданското общество. Чрез 

консолидирането на училищната общност ще се създадат условия за синхронизиране 

на действията, за включване на повече хора, за създаване на нови инициативи и за 

подобряване на координацията между участниците в най-добър интерес както на 

образователната система, така и на учениците.   

Подобно на международната практика (представена по-долу), различните 

форми на обединение за участие на децата са организирани и в организации тип 

„umbrella“. Такива са Националната ученическа организация; Съюза на учениците в 

България; Национален ученически съвет; Национален младежки съвет; различни 

регионални обединения като например Областен младежки съвет и други. Основните 

цели на всяка от организациите е да бъде обединителен ученически фактор, който 

легитимно да изразява мнението и да защитава интересите на учениците.  
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Макар България да може да бъде отличена като водеща държава в 

практиките по насърчаване на участието на младите хора в процесите на взимане на 

решения, организационно все още не може да се отличи представителна национална 

ученическа организация.  

 

2.3. Международен план на политиките за участие на децата в процеса на взимане 

на решения 

     

По инициатива на УНИЦЕФ по време на малтийското ротационно 

председателство през м. май 2017 г. в Брюксел е учредена неформална  „Група на ЕС 

на приятелите на децата“ - EU Group of Friends of Children (https://www.unicef.org: 

2017). В нея участват всички държави-членки на ЕС. Създаването й е вдъхновено от 

„Групата на приятелите на децата и целите за устойчиво развитие“ в Ню Йорк, на 

която България е постоянен съпредседател в рамките на ООН 

(https://www.mfa.bg/embassies/usapr/news/13635). Неформалната група е еманационен 

израз на напредъка на дейностите в международен политически план в подкрепа на 

детското участие. Тези дейности се отличават с градираща последователност най-вече 

през последните три декади, но тяхното историческо начало се разглежда от 

изследователите в значително по-ранен етап (повече за историческите изследвания на 

детското участие се посочва по-горе). Настоятелността на детското участие в 

международната практика създава условия за теоретизиране на прогреса, изготвяне на 

тематични методически указания, политически дебати и анализи. Найджъл Томас 

отразява изоставането на академичните разработки спрямо динамиката на детското 

участие в практиката и се опитва да изгради мост между юридическите и 

социологическите изследователи в разработката си „Към теория на детското участие“ 

(Thomas, N.: 2007). Постепенно в своята работа Томас въвежда рамки и нюанси на 

понятието детско участие, с което цели да амбицира научния и политически свят в 

различните изследователски и практически направления и поетапно да създаде основи 

за интегриран план на политиките за детско участие. Темата за моста между 

практиката и научния свят е основна и за статията „Агенти на обществената промяната 

– политики на международни организации по отношение на участието на децата в 

процеса на вземане на решения“ (Кънева, 2018).  

Университетът в Лайден разработва серия от международни летни 

семинари за студенти в магистърски и докторски програми през последните години, 

https://www.unicef.org/
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като с продуктите от тези събития включва студенти от Азия и Европа, на чиято база 

успява да установи и трайно партньорство с Евро-Азиатския съюз. По този начин и 

подкрепя активно политическите разработки на Евро-Азиатския съюз 

(https://www.universiteitleiden.nl/en). Университетът Карлтън в Отава създава звено за 

разработки по правата на децата и провокира серия от дискусии и изследвания, с 

помощта на които съчетава експертиза с дейността на УНИЦЕФ (https://carleton.ca). В 

България два университета (Софийският и Пловдивският) демонстрират иновативност 

в научните среди, в следствие на включване на мнението на деца в две научно-

практически конференции с международно участие, проведени през 2017 г. – 

международната конфереция „Децата и медиите“ (https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/layout/set/print/content/view/full/215629) и Националната 

конференция „Насилието и детето на 21 век“ на Пловдивския университет.  

 

Мрежовите неправителствени организации активно утвърждават своя 

статут на постоянно присъствие и партньорство с международните организации – 

например Eurochild е със статут на наблюдател в Ad-hoc комитета по правата на детето 

на Съвета на Европа (www.coe.int); Child Rights Coalition Asia е изследователят на 

детското участие на ASEAN (https://asean.org).  

Натрупването на примери на сътрудничество между научните и 

политическите среди, политическите среди и неправителствените организации, 

неправителствените организации и научните среди и прочее създава обстановка на 

доверие между участниците в това сътрудничество и имено това определя 

еманационният характер на неформалната  „Група на ЕС на приятелите на децата“, 

базирана на „Групата на приятелите на децата и целите за устойчиво развитие“ на 

ООН.  

Разгръщането на ветрилото на сътрудничеството отличава основните роли 

на ООН, Съвета на Европа и Европейския Съюз, но същевременно извежда на преден 

план с основна роля в политическите направления на детското участие и 

международните неправителствени организации. Мрежите на Eurochild, Save the 

Children, Every Child, Hope for Home и други развиват дълбока развойна дейност на 

територията и на петте континента, посветена на детското участие в процесите на 

взимане на решения на национално ниво в множество държави и в рамките на 

многостранни сътрудничества. В рамките на настоящата работа са представени 

крайъгълните моменти в международен план, създаващи качествените промени в 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/layout/set/print/content/view/full/215629
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/layout/set/print/content/view/full/215629
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насърчаване процесите на взимане на решения от деца. Проследява се как ключовите 

международни участници в политическия и обществения международен план 

взаимодействат с академичните среди и повлияват чрез сътрудничеството си 

създаването на научна основа за детското участие.  

 

2.3.1. Организацията на обединените нации 

 

Организацията на обединените нации (ООН) се създава официално на 24 

октомври 1945 г., когато уставът ѝ е ратифициран от 5-те постоянни страни - членки на 

нейния Съвет за сигурност – Китай, СССР, САЩ, Обединеното кралство и Франция. 

Основна цел на ООН е спазване на мира и сигурността. Основавайки се на принципите 

за равни права и самоопределяне на народите, ООН развива приятелските 

международни отношения и служи като средище, обединяващо усилията на всички 

нации за постигането на поставените цели.  

На 20 ноември 1989 г. Общото събрание на ООН приема Конвенцията за 

правата на детето – най-цялостния и подробен международен документ, който 

гарантира правата на всяко дете. По настоящем тази Конвенция е символ на 

безпрецедентен международен акт – най-подкрепеният такъв в цивилизационната 

история. Всички страни и държави по света подписват Конвенцията и едва две все още 

не са я ратифицирали. Актът задължава всички държави, ратифицирали Конвенцията, 

да осигуряват необходимите мерки и средства за защита и насърчаване на правата на 

децата в името на най-добрия им интерес (UN Convention on the Rights of the Child, 

General Assembly Resolution 44/25: 1989).  

В исторически план, Конвенцията е предшествана от т.нар. Женевска 

декларация, приета от Общността на народите през 1924 г., която заявява категорично, 

че „човечеството дължи на децата най-доброто, което има” (Geneva Declaration of the 

Rights of the Child, 1924). Макар декларацията да не е юридически обвързващ акт, с нея 

се поставя началото на организирано международно движение за правата на детето. 

Скоро след своето създаване ООН се фокусира върху изработването на цялостен 

документ, който да гарантира правата на човека. Така, през 1948 г. се ражда Всеобщата 

декларация за правата на човека (https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=32), където 

правата на децата са заложени в отделни разпоредби на документа. Международната 

общественост смята, че правата на децата заслужават по-обстоен преглед и оформяне в 
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отделен документ за това през 1959 г. Общото събрание на ООН приема Декларация за 

правата на детето (Declaration of the Rights of the Child, 1959), която надгражда текста 

на Женевска декларация и в десет основни принципа излага правата на всяко дете без 

значение на неговата раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политическо или друго 

мнение, национален или социален произход, имущество, рождение или друг статус, 

касаещ самото дете или неговото семейство. Професор Яп Доек прави широк и 

критичен обзор на историческия прогрес на правата на децата в своето творчество. В 

една от своите книги, в съавторство с професор Тон Лийфард „Съдебно преследване на 

правата на детето“ (Liefaard, T., Doek, J.: 2015) Доек отбелязва саркастично: „Тъй като 

Конвенцита за правата на детето се занимава с правата на децата, то може да се 

прилага a-la-carte подход, в който самото предложение в менюто не е нищо повече от 

„детско меню“, което предлага малки ястия и малки права за малките клиенти и малки 

лица“.   

Работата по правата на децата в рамките на ООН дълго време остава с 

декларативен и пожелателен характер и това обстоятелство създава условия редица 

страни да не прилагат ефективно своите закони и мерки за закрила на детето. Така 

еволюционно се осъзнава необходимостта от изработване на международен документ, 

който да обвързва юридически страните, които са го подписали и ратифицирали. През 

1978 г. по предложение на Полша в Комисията по правата на човека на ООН е внесен 

проект за отделна Конвенция за правата на детето. В подкрепа на ангажиментите на 

ООН към правата на децата, 1979 г. е обявена за международна година на детето, а 

Комисията по правата на човека на ООН започва работа по проекта на Конвенция за 

правата на детето с подкрепата на редица международни организации. След десет 

години, през 1989 г., окончателният текст е предложен пред Общото събрание на ООН. 

Конвенцията за правата на детето е приета официално на 20 ноември 1989 г.  

Доек балансира своя сарказъм към прогреса на работата в подкрепа на 

правата на децата (Liefaard, T., Doek, J.: 2015), като подчертава, че Конвенцията за 

правата на детето е в уникалната позиция да бъде единствената конвенция, постигнала 

почти универсална ратификация, като се има предвид, че 194 държави са се съгласили 

да бъдат обвързани със задължения към всички лица под 18-годишна възраст. Лийфард 

допълва, че това е първият път в съвременната история, когато всички държави 

говорят един и същи език, когато се занимават с деца. И Лийфард и Доек подчертават 

създаването на определени права в рамките на Конвенцията, които са специфични за 

децата и не могат да бъдат открити в други актове, като например членове 2, 3, 5, 6, 7, 
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8, 9, 18 и 21,  отличавайки и специално чл. 12 – задължението да се отдаде дължимото 

значение на изразените от децата мнения по всички въпроси, които ги засягат. Меда 

Кузенс и Кошума Мтенгети (Couzens, M., Mtengeti, K.: 2012) подчертават 

достойноството на ООН да ангажира държавите да признават правото на децата да 

участват във всички решения, които ги засягат – в семейството, в училището и в 

общността. За това надграждат съждението, че децата имат правото да участват в 

начина, по който техните общности се управляват от местните власти. Подобно и на 

Доек, Кузенс и Мтенгети изразяват съмнения в пълноценното осъзнаване на правото на 

децата да участват, предвид дълбоките социални възгледи, че децата имат ограничен 

статут и капацитет.  

Член 12 на Конвенцията за правата на детето не замества отговорността и 

правата на възрастните да се грижат за закрилата и благосъстоянието на всяко дете. 

Участието на детето в процесите на взимане на решения не дава право на децата да 

вземат изцяло контрола върху всички решения, които ги касаят по един или друг 

начин. ООН интегрира в Конвенцията за правата на детето гаранцията да се 

включат децата като партньори в един споделен процес. Всички деца са способни 

да изразят мнението си. Член 12 дава право на всяко дете, което има възгледи по даден 

въпрос, да ги сподели не само чрез думи, но и с помощта на рисунки, игри, песни и 

други методи, подходящи за неговата възраст. Задължението на възрастните (родители, 

учители, политици, експерти и други) е да осигурят на децата пространство и 

възможност да изкажат мнението си, когато имат такова. Децата имат право да 

споделят възгледите си по всички въпроси, които засягат живота им. Това включва 

живота им в семейството, училището, общността, държавата.  

Мнението на децата се взема предвид, но това не означава, че гледната 

точка на децата е единственото, което определя решенията на възрастните. 

Вижданията и разбиранията на възрастните и децата по даден въпрос не винаги са 

еднакви. За да могат възрастните да осигурят необходимата среда на децата да живеят 

пълноценно и да се развиват, трябва да вземат предвид и гледната точка на самите 

деца. По този начин взетите решения не са просто за децата, а и в сътрудничество с 

тях. Герисън Лансдаун (Lansdown, 2014) от Ресурсен център за изследвания на 

детството и правата на децата „Ландън Пиърсън“ (Landon Pearson Resource Centre for 

the Study of Childhood and Children’s Rights) и един от консултантите на УНИЦЕФ по 

детското участие извежда серия от елементи, изграждащи важността на детското 

участие в контекста на Конвенцията за правата на детето на ООН, сред които 
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подчертава развиването на умения у децата да търсят и анализират информация, да 

формират гледни точки и да ги отстояват, да разбират същността на правата си и в 

същото време да носят отговорности – умения, с които всяко дете трябва свободно да 

борави в живота си като възрастен. Лансдаун доразвива комплекса от възможности за 

детското участие, които ООН интегрира в Конвенцията, като извежда лични и външни 

резултати от детското участие. За лични резултати Лансдаун дефинира примери като 

промени в децата, семействата и общността – подобрени умения, по-голяма увереност, 

по-висока самооценка, променени нагласи. Като основен външен резултат се 

подчертава реализирането на правата на децата чрез пряко участие, с което Лансдаун 

заключава, че имено участието е основна ценност в Конвенцията за правата на детето 

на ООН.  

Марк Янс от Норвежкия център за изследване на детството (Jans, M: 2004) 

отчита променящите се социални условия в своята статия „Децата като граждани“, 

които са основание ООН да отрази динамичния процес на активното гражданство. Янс 

противопоставя динамиката на процеса спрямо стандартния ясен набор от права и 

отговорности и извежда детството като амбивалентен социален феномен: от една 

страна децата се разглеждат като автономни индивиди, от друга страна - като обекти 

на защита. Авторът основава амбивалентността като основание децата да бъдат 

разглеждани като активни граждани: способността им да учат и играят им позволява да 

дават активно значение на тяхната среда. Приемайки игриви и амбивалентни форми на 

гражданство, участието на децата за Янс не може вече да се представя като утопия, а 

като факт.  

В своята практика ООН отчита фактологичното налагане на участието на 

децата в процесите на взимане на решения. Срещата на върха на Генералната Асамблея 

на ООН по Целите за устойчиво развитие в Ню Йорк през 2017 г. се оформя като 

своеобразна еманация на нарастващото присъствие на детското мнение в дейността на 

ООН. За това се пише подробно в статиите „Участието на децата във взимането на 

решения“ и „Агенти на обществената промяна – политики на международни 

организации по отношение на участието на децата в процеса на вземане на решения“ 

(Кънева, 2018).  

Срещата в Ню Йорк категорично подчертава основното послание на ООН за 

пълно включване на децата и младите хора в изпълнението на Дневния ред за 

устойчиво развитие 2030. Общото събрание на ООН вярва, че успехът зависи от 

способността на държавите да ангажират активно децата. Според проф. Янкулова 
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(Янкулова, Р.: 2015) Конвенцията за правата на детето катализира мощно 

ангажираността на държавните органи в стимулирането на форми, които да насърчават 

детското участие, по целия свят. Отзвукът от усилията на ООН е „инкорпорирането на 

правата на детето в законодателството на демократичните държави, съчетано с 

надлежни механизми за тяхната закрила“. Велина Тодорова подчертава, че 

Конвенцията за правата на детето прави смела крачка като приема, че детето е на 

първо място самостоятелна и независима личност и едва след това е особено уязвимо 

(Тодорова, В.: 1997).   

Като съосновател и съпредседател на групата на ООН „Приятели на 

децата“, България активно допринася за дефинирането и включването на прогресивни 

текстове в периода 2016 - 2017 г., чрез които ООН признава децата като „Агенти на 

промяната“ и основни участници в реализирането на Целите за устойчиво развитие на 

планетата. Партньорството в подкрепа на правото на децата да участват и изразяват 

мнение и позиция за процесите, които ги съпътстват и касаят е част от природата на 

ООН. И групата „Приятели на децата“ не е прецедент в практиката на ООН, а добър 

пример.  

Вече се посочи, че ООН насърчава и развива приятелските международни 

отношения, но същевременно изгражда и вътрешна мрежа от партньорства в рамките 

на специалните си структури – като например структурите на УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, 

СЗО, ВКБООН, МОТ. Като средище, обединяващо усилия за постигането на 

поставената цел – пълно включване на децата и младите хора в процесите на взимане 

на решения, ООН ангажира с промоцията и подкрепата на Конвенцията за правата на 

детето в различна степен, тежест и посока, но с интегрирана философия и значимост 

структурите на ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, ВКБООН и прочее.  

 

2.3.1.1. Върховен комисариат по бежданците към ООН (ВКБООН) 

 

Върховният комисариат по бежанците към ООН е специализирана агенция 

на ООН, която ръководи и координира дейностите за международна закрила и 

социалното подпомагане на бежанците. Агенцията се създава на 14 декември 1950 г. от 

Общото събрание на ООН като сравнително малка специализирана агенция с 

първоначално предвидено тригодишно съществуване. Бежанските движения се 

превръщат в често явление в целия свят и първоначалната тригодишна хипотеза за 

ВКБ не се оправдава. ВКБООН цели да защитава правата и живота на бежанците, 
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основавайки своята дейност върху комплекс от международни актове и стандарти, в 

т.ч. Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., четирите Женевски 

конвенции по международно хуманитарно право от 1949 г., Конвенцията за правата на 

детето.  

Кристина Йесперсен (Jespersen, C.: 2014) прави връзката между най-добрия 

интерес на детето, определен от Конвенцията за правата на детето и въздействието при 

всички решения, които засягат непридружените и разделени деца. Йесперсен отчита 

предизвикателството за държавите да осигурят необходимата подкрепа и грижа и се 

позовава на основния принцип, определен от Комитета по правата на детето към ООН, 

че колкото по-голямо е въздействието на едно решение върху детето, толкова по-

високо е равнището на гаранциите, които трябва да се осигурят. За това авторката 

отбелязва, че не всяко решение на дадена държава, което засяга децата, изисква пълен 

и формален процес на определяне на най-добрия интерес на детето. Разработките на 

Йесперсен стават основа за препоръките на ВКБООН към държавите, 

взаимодействащи с деца – бежанци и непридружени деца. По отношение на обхвата на 

детското участие, ВКБООН оформя серия от препоръки към държавите. По същество 

могат да се отличат няколко: 

✓ Държавите да полагат усилия за интегриране на процедури и 

структури чрез създаването на гаранции, че процесите са 

съобразени с децата, включително чрез осигуряване на пригодена 

за децата информация; 

✓ Държавите да дават възможност на децата да бъдат изслушани 

съобразно с възрастта и зрелостта на децата; 

✓ Държавите да осигурят стремеж към обща визия за детето от 

страна на всички действащи лица, в т.ч. и детето, като се полагат 

активни усилия за изграждане на доверие на ранен етап 

ВКБООН оценява високо липсата на специализирана политика и практика 

по включване на децата във взимането на решения, които пряко ги касаят в процесите 

на миграция - едва когато срещат българската практика на Съвета на децата и 

процедурата за включване на членове-деца-мигранти/бежанци от 2017 г. (ДАЗД, 2017). 

В свое изказване г-жа Монсерат Фейшас Вие (unhcr.org: 2017), регионален 

представител на ВКБООН за Централна Европа поема ангажимент да популяризира 

като добра практика чрез ВКБООН имено българската практика „Съвет на децата“. 
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Осигуряването на участие дава възможност на децата-мигранти да се информират за 

действащата система за закрила на детето, както и за ефективната интеграция в 

обществото. Силната заинтересованост на ръководството на ВКБООН към участието 

на децата е повод да се отправи покана към България да се популяризира моделът на 

детско участие “Съвет на децата” и да бъде препоръчан на всички държави, изправени 

пред предизвикателството на бежанската вълна през ХХI век. За осигуряване най-

добрия интерес на детето, голяма част от напредъка се гарантира чрез активното 

включване на самото дете в процесите на взимане на решения по време на мигрантския 

житейски период. В последствие интересът на ВКБООН към българския модел на 

включване на децата-мигранти в процесите на взимане на участие в публични решения 

повдига интереса и на Томаш Бочек, специалният представител на Генералния 

Секретар на Съвета на Европа по въпросите на мигрантите. Така България става 

олицетворение на ново сътрудничество между ВКБООН и Съвета на Европа, което е и 

основа за инициирането на Кръгла маса на високо ниво в Страсбург (29-30 ноември 

2017 г. на тема „Child-friendly information for children in migration“ (www.coe.int). 

Кръглата маса цели да осветли похватите и методологиите за комуникация с деца на 

отделните държави и да генерира препоръки за ангажираните лица и институции в 

активното включване на деца-мигранти в практиките на омбудсманите, институциите 

за закрила на детето, представителите на гражданското общество, местната власт и 

прочее. Чрез открития диалог, практическото обследване на добрите практики от 

държавите ангажира институциите с разработването и издаването на Наръчник за 

адаптирана към деца информация през 2018-2019 г., подпомагащ държавите да 

включват активно децата-мигранти в процесите на взимане на решения.  

В своята активна дейност в подкрепа на децата-мигранти, ВКБООН 

отбелязва липсата на активно сътрудничество със самите деца и стартира серия от 

ангажименти през втората декада на ХХI век в сътрудничество и с неправителствени 

организации, целящи промоцията на детското участие и разширяването на 

ангажиментите по подкрепа на детското участие в рамките на ВКБООН. Добри 

примери в тази връзка са сътрудничествата с Международната неправителствена 

организация „Terre des hommes”, с Българския червен кръст, Съвета на жените-

бежанки и други. На специална кръгла маса „Възможности за по-добра закрила за 

децата бежанци в България“, проведена в София на 30 май 2017 г., представителят на 

ВКБООН в България Матайс льо Рут подчертава необходимостта от инвестиции в 

инициативи, които провокират активен диалог сред всички заинтересовани страни, 
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като визира най-съществената заинтересованост у децата и приканва представителите 

на държавите, неправителствените организации, администрациите на омбудсманите и 

научните среди в Европа и по света да споделят широко добрите практики по 

включване на децата и да настояват за разработки и промени в своите области, които 

да насърчат активното включване на децата-мигранти в процесите на взимане на 

решения (http://www.redcross.bg/news/view?nwid=23461). Вероятно изказването на 

Матайс льо Рут е провокирано от евентуален анализ на разработките и политиките в 

подкрепа на децата-мигранти, с които световните организации, в т.ч. ВКБООН се 

ангажират. Ако се проследи подобна линия на търсене на институционализирани 

източници в международен план, ще се отличи пикът на глобално равнище в подкрепа 

на мигрантите – едва през последните две декади. Ако през ХХ век правната рамка се 

дефинира от по-малко от 80 3  административни продукта (конвенции, решения, 

регулации, обследвания, препоръки, доклади, регламенти) на ниво ООН, Съвет на 

Европа, Европейски съюз или друго международно обединение, то през ХХI век те са 

над 11104 до 2017 г. само в рамките на Европейската Комисия и Съвета на Европа. По 

отношение на децата мигранти, правната рамка се оформя от едва 35 административни 

продукта през ХХ век и 156 през ХХI век. В нито един от тези над 1190 документа не 

може да се проследи явната намеса на ВКБООН по отношение на детайлизиране 

правото на детето да участва в процесите, които пряко го касаят.   

В изпълнение на една от основните задачи в мандата си, ВКБООН редовно 

отправя коментари по съществуващи или нови закони и предложени изменения. Освен 

това ВКБООН изготвя конкретни препоръки към правителствата с цел да им помогне 

да приведат националното законодателство в съответствие с международните 

 
3 1951 г. – 1 Конвенция, 1961 г. -1 Конвенция, 1971 г. – 1 Конвенция, 1977 г. – 1 Конвенция, 1981 г. – 1 

Резолюция, 1987 г. – 1 Препоръка, 1988 г. – 1 Конвенция, 1989 г. – 1 Конвенция, 1990 г. – 3 Конвенции, 

1991 г. – 1 Директива, 1993 г. – 2, 1995 г. – 7, 1996 г. – 6, 1997 г. – 9, 1998 г. – 2, 1999 г. – 17. 
4 2000 г. – 31, 2001 г. – 37, 2002 г. – 23, 2003 г. – 58, 2004 г. – 63, 2005 г. – 55, 2006 г. – 68, 2007 г. – 102, 

2008 г. – 84, 2009 г. – 102, 2010 г. – 70, 2011 г. – 98, 2012 г. – 60, 2013 г. – 71, 2014 г. – 46, 2015 г. – 51, 

2016 г. – 51, 2017 г. – 40, 2018 (до март) - 6 
5 1989 – Конвенция на ООН за правата на детето; 1996 – Комуникация от Европейската комисия 

COM(96) 547 final; 1999 -  Комуникация от Европейската комисия COM(99) 262 final 
6 2000 – 2: Факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето, Решение на Съвета на ЕС 

2000/375/JHA; 2006 – Комуникация от Европейската комисия COM(2006) 367 final; 2007 – 3: Решение на 

Европейския Парламент No 779/2007/EC, Конвенция на Съвета на Европа за Закрила на децата от 

сексуална експлоатаця и сексуално насилие; Решение и доклад на Европейската комисия COM(2007) 716 

final; 2008 – Решение на Европейския Парламент No 1351/2008/EC; 2010 – Проучване за осъществимост 

на възможностите и нуждите за стандартизирано национално законодателство по насилието срещу жени 

и деца; 2011 – 2: Сравнително проучване на Съвета на Европейския съюз HOME/2009/RFXX/PR/1002, 

Директива на Европейския Парламент 2011/93/ЕU; 2012 – Обследване на Европейската Комисия 

HOME/2010/EBFX/PR/1001; 2016 – 4 доклада на Европейската Комисия по Директива 2011/93/ЕU 
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стандарти. Посочените позиции, изказвания и събития от ключови представители на 

ВКБООН дават основание да се вярва, че дейността в подкрепа на участието на децата-

мигранти в процесите на взимане на решения са един от съвременните приоритети в 

новите годишни планове за дейността на ВКБООН. На официалния сайт на ВКБООН, 

комисариатът подчертава в грижите за уязвимите групи, че децата са в особен риск и 

изискват специално внимание, за да се гарантира нормалният им растеж и развитие; те 

често са изключени от вземането на решения, касаещи собствения им живот, семейство 

и дом, за това не може да се гарантира спазването на правата им. За това ВКБООН 

обръща особено внимание на потребностите на уязвимите групи във всички свои 

програми и дейности за закрила, както и в годишното си планиране.  

 

2.3.1.2. Организация на ООН за образование, наука и култура - ЮНЕСКО 

     

Организацията на ООН за образование, наука и култура – ЮНЕСКО е 

създадена през 1945 г. по време на Конференция на ООН за създаване на 

образователна и културна организация, проведена в Лондон от 1 до 16 ноември 1945 г. 

Конференцията събира представители на 44 държави, силно повлияни от току-що 

приключилата Втора Световна Война, решили да създадат организация, която да 

въплъти истинска култура на мир. За това и до днес ЮНЕСКО се стреми да изгради 

мир чрез международно сътрудничество в областта на образованието, науката и 

културата. Според учредителите, ЮНЕСКО трябва да установи "интелектуалната и 

морална солидарност на човечеството" и по този начин да предотврати избухването на 

друга световна война. 

Програмите на ЮНЕСКО в наши дни са пряко свързани с Целите за 

устойчиво развитие на ООН, както и Програма 2030, приети от Общото събрание на 

ООН през 2015 г. Значителни ангажименти на ЮНЕСКО се възлагат за успешното 

реализиране на Глобална цел 4: Осигуряване на приобщаващо и справедливо 

качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за 

всички. Катя Владимирова и Дейвид ле Блан описват подробно своето изследване 

върху връзките между образованието и целите за устойчиво развитие с останалите 

структури на ООН в своята статия от 2016 г. „Изследване на връзките между целите на 

образованието и устойчивото развитие чрез обектите на водещите доклади на ООН“ 

(Vladimirova, K., Le Blanc, D.: 2016).  Базирайки се на 37 глобални доклада на ООН, 



 

93 
 

авторите представят колко добре връзките между образованието и другите цели на 

устойчивото развитие са представени във водещите публикации на системата на ООН. 

Отбелязва се и фактът, че някои области са получили много повече внимание от други: 

някои причинно-следствени връзки се идентифицират и се подчертават като важни, а 

други не обсъждат значителни ограничения, а предлагат конкретни варианти за 

действие, които да действат по тези връзки. За това Владимирова и Ле Блан настояват, 

че в бъдеще ще бъде важно да се прецени дали посланията, съдържащи се във 

водещите доклади на ООН, адекватно отразяват състоянието на научните познания и 

извлечените поуки от програмите за развитие, насочени към образованието във връзка 

със специфичните Цели за устойчиво развитие. Авторите стъпват върху систематичен 

анализ, който може да предложи основа за интегриран анализ на политическите 

приоритети за образованието като цяло. Публикацията дава възможност за пореден път 

да се отличи липсата на целенасочени академични разработки в сферата на активното 

включване на децата в процесите на взимане на решения, припознаването на децата 

като активни субекти на процесите и прочее. Същевременно, макар и рамково, 

авторите дават да се разбере, че интегрираният подход с активното включване на 

всички лица и интереси  е неизбежният бъдещ ход както на образователния сектор, 

така и на политическия.  

Актуалната стратегическа ориентация на ЮНЕСКО (2018-2019) е базирана 

на програма и програмен бюджет, реално обхващащи 4-годишен оперативен цикъл, в 

изпълнение на средносрочната стратегическа визия на организацията за периода 2014 – 

2021 г.  (unesco.org). По отношение на участието на децата, в Главна Програма 1, 

Стратегическа цел 2: Овластяване на обучаемите да бъдат креативни и отговорни 

глобални граждани, се дефинира ясно ангажимента на ЮНЕСКО в актуални срокове. 

Разписва се отговорността на ЮНЕСКО да подкрепи държавите-членки при 

изпълнението на Програма 2030 на национално равнище чрез разработване на 

образователни системи, които дават възможност за учене за овластяване и създаване на 

всеобхватни и гъвкави възможности, за холистична и секторна образователна реформа 

и за отговор на нововъзникващите социално-икономически предизвикателства; като 

предлага на децата, младежите и възрастните знанията, уменията и ценностите, от 

които се нуждаят, за да станат информирани, отговорни и активни граждани, да 

намерят достойна работа и да допринесат за устойчив растеж и мирни общества. В тази 

връзка, актуалната Програма и бюджет на ЮНЕСКО (2018-2019) се ангажира да 

обезпечи образованието, което да предлага на децата знанията, уменията и ценностите, 
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от които се нуждаят, за да станат информирани, отговорни и активни граждани, да 

намерят достоен труд и да допринесат за устойчив растеж и мирни общества. Тази 

голяма амбиция, включена в Програма 2030 и в Целите за устойчиво развитие на ООН, 

има потенциал да постигне значителна възвръщаемост в дългосрочен план. Основен 

фактор за добавената стойност ще бъде ангажиментът от страна на правителствата и 

ключовите партньори, като от особено значение би било вниманието към особеностите 

на различните регионални потребности и местните реалности. В тази връзка 

насърчаването на транснационалното сътрудничество, съвместни проекти и мрежи 

може да бъде важен елемент в изграждането на образованието, насочващо децата към 

активното гражданство и участие.  

Анализът на научните разработки и публикации в десетки научни бази 

данни, сред повече от 12 000 работи показва едва няколко насочени към детското 

участие материала. През 1994 г. Ханс Кастенхолц и Карл-Хайнц Ердман публикуват 

статията си „Образование за отговорност в рамките на ЮНЕСКО“ и са сред първите 

автори, които настояват в образователните среди да се ангажират повече ресурси в 

създаването на среда, която да е базирана на Препоръките на ЮНЕСКО за 

образование – тези, които по-късно през втората декада на ХХI век са разписани 

като стратегически цели по овластяване на обучаемите да бъдат креативни и 

отговорни глобални граждани (Kastenholz, H., Erdmann, K.H.: 2010). Макар статията 

на двамата автори да е основно насочена към отговорността към околната среда, 

биосферата, тя повдига възможността за различна гледна точка към ангажиментите, с 

които ЮНЕСКО подкрепя развитието на образователните системи в държавите-

членки. Авторите вярват, че обучителните екипи във всяка образователна институция 

следва да възприемат обучаемите като активен ресурс и на тази база правят опит за 

създаване на Модел с препоръки към учители и обучаеми. Моделът се базира на 

интегрирането на младите хора в реализирането на процесите в качеството им на 

субекти, а не на обекти.  

В края на ХХ век, през 1995 г. ЮНЕСКО приема Декларация за принципите 

на толерантността, включващи: уважение, приемане и правилно разбиране на богатото 

многообразие на култури в нашия свят; формите на изразяване и начини на проявяване 

на човешката индивидуалност; хармония в многообразието; тенденция за постигане на 

мир и съдействие за замяна на културата на войната с култура на мира. Декларацията е 

първата видима, пряка обвързаност на правната рамка (и практика) на ЮНЕСКО с 

детското участие в процесите на взимане на решения, макар тази връзка все още да е 
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деликатна и плаха. Декларацията става повод за серия от научни статии, наблягащи на 

толерантността към децата и културните различия. В някои от тях се отличава нюанс 

върху активната позиция на децата и правото им да участват в процесите на взимане на 

решения. Такива са разработките и изказванията на Майкъл Корейро (Correiro, M.A.: 

1996) например в „Толерантност и уважение за нашите деца: съдебната философия“ 

той повдига риторичният въпрос „Как да учим децата на толерантост, когато това, 

което е важно за тях е важното и за нас – уважението, честта?!“. Амзад Хосен и Дора 

Маринова (Hossain, A., Marinova, D.: 2004) подчертават, че "Ценностите се придобиват, 

не се научават" и ролята на педагога е да помогне на сърцата на учениците да развиват 

и прилагат ценности, свързани със социалните, икономическите и екологичните 

аспекти на устойчивостта. В своята разработка „Образование на ценности: основа за 

устойчивост“ авторите описват как ценностите трябва да бъдат интегрирани и 

преподавани по начин, който позволява на учениците да ги придобиват вътрешно. 

Рамката на учебните програми трябва да дава възможност на обучаемите на всички 

нива на образование да оценят неразривната връзка между знанието и ценностите.  

През 2011 г. Анупана Налари прави преглед на изследванията на Луиз 

Чаула от 2002 г., които ЮНЕСКО възлага по повод нарастването на детското 

население в също така нарастващите урбанизирани територии (Nallari, A.: 2011). 

Изследвайки как градовете допринасят за цялостното развитие на децата, работата се 

разполага върху територии от Полша, Аржентина, Великобритания, Норвегия, САЩ, 

Южна Африка и Индия. Изследването надгражда предходен проект на ЮНЕСКО, 

разработен 20 години по-рано в Полша, Австралия, Мексико и Аржентина, ръководен 

от Кевин Линч. Налари отбелязва, че съществен прогрес в изследователския процес 

всъщност представлява подходът на Чаула да включи децата в научната работа - в 

местното планиране, дизайн и политика за участие, за реализиране на някои от 

промените, които младите хора предвиждат за своите квартали. По този начин Чаула 

успява да изведе ключови сравнителни констатации, които да помогнат на 

градоустройственото планиране и професионалистите в областта на политиката за 

създадане градска среда, по-подходяща за децата – базирайки предложенията си на 

процес, включващ децата в своята етапност. Изследователският екип отбелязва, че 

дори в региони с по-ниска производителност и уреденост, там където може да се види 

лицето на несигурното притежание, бедността и престъпността, децата убедено 

поддържат силно чувство за самоличност и настоятелно участват в живота на 

общността. Този текст също така подчертава, че глобалният север и юг не могат да 
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бъдат групирани като отделни образувания, когато става въпрос за опита на децата от 

тяхната градска среда.  

Луиз Чаула работи по възложената от ЮНЕСКО задача с екип от 

изследователи като Дейвид Дрискел, Тони Филипович, Кевин Линч, Канчан Банерджи 

и други. Целият екип отличава в своята работа, че участието на децата в планирането и 

развитието на градовете е трудна задача; изразява дълбоко чувство на 

неудовлетвореност по време на работа с държавните органи, за да доведат до системно 

включване на детските гласове в процесите и в решенията за градско развитие. 

Анупана Налари посочва в своето обобщение, че работата на изследователите с 

властите осветлява общинските администрации като токенистични и манипулативни в 

приемането на детското участие. Често се опитват да представят проектите единствено 

за собствена публичност, уверяват изследователските екипи, че са добре запознати с 

нуждите на децата - което рядко съвпада с това, което децата са казали, че се нуждаят. 

Общинските служители преди всичко насърчават процесите, в които биха могли да 

постигнат политически пробег, докато на хартиен принцип детското участие в 

градоустройственото планиране рядко се прилага на практика. 

С дългосрочната си и последователна работа по градската среда, ЮНЕСКО 

изразява заключението, че децата, когато имат възможност, са способни да изразят 

мнението си по въпроси, които ги касаят, и да дадат значими предложения, за да 

направят жизнените си среди по-добро място за всички възрастови групи. 

 

2.3.1.3. Фонд на ООН за деца – УНИЦЕФ 

     

УНИЦЕФ е Детският фонд на ООН, който работи в 190 държави и 

територии, за да отстоява правата на всяко дете. УНИЦЕФ се ръководи от Конвенцията 

за правата на детето, която е подписана и ратифицирана от почти всички държави-

членки на ООН, за да установи правата на детето като постоянни етични принципи и 

международни стандарти. 

УНИЦЕФ  е създаден на 11 декември 1946 г. от Общото събрание на ООН, 

за да осигурява спешна помощ, храна и здравни грижи за децата, пострадали 

от Втората световна война. През 1953 г. УНИЦЕФ става неразделна част от системата 

на Организацията на обединените нации и името му е съкратено от United Nations 

International Children’s Emergency Fund на съкращението UNICEF. След промяната на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1946
https://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0
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името продължава да се използва възприетият акроним UNICEF (УНИЦЕФ). 

Седалището на УНИЦЕФ е в Ню Йорк (САЩ).  

Главна цел на УНИЦЕФ е да помага на децата на човечеството по 

отношение на изхранването им, опазване на здравето им, а също така по отношение 

на просветата. Организацията действа в целия свят. Първоначално УНИЦЕФ има за 

цел да оказва помощ на децата, живеещи в трудните следвоенни условия, чрез доставка 

на лекарства, дрехи, храни и пр. След 1953 г., когато УНИЦЕФ става неразделна част 

от системата на ООН, обсегът на неговата дейност значително се разширява. Към 

задачите му се включва широка хуманитарна дейност в развиващите се страни, в т.ч. 

медицинска и просветна дейност в полза на майките и децата от тези страни. Фондът 

сътрудничи с всички страни и правителства; изгражда стратегически партньорства с 

корпоративния сектор и медиите; сътрудничи с местните общности, организациите на 

гражданското общество и независимите институции, за да предостави системна 

подкрепа на децата.  

УНИЦЕФ играе важна роля в подготовката и приемането от ООН 

на Конвенцията за правата на детето. 36-членният Изпълнителен съвет създава 

политики, утвърждава програми и наблюдава административни и финансови планове. 

Изпълнителният съвет се състои от правителствени представители, които са избрани от 

Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации, обикновено 

за три години.  

Изследователският център на УНИЦЕФ "Иноченти" е създаден през 1988 г., 

за да укрепи научноизследователската способност на Детския фонд на ООН и в 

подкрепа на застъпничеството за децата по света. 

През 2018 г. УНИЦЕФ България публикува „Гласовете на децата“ – 

национално представително проучване на мнението на децата и младежите в България, 

реализирано в периода януари-февруари 2017 г. (УНИЦЕФ, 2018). Проучването следва 

дизайна на едно от най-мащабните международни изследвания „Гласовете на 

младите“, проведено през 2001 г. сред 15 200 деца и младежи от Западна, Централна и 

Югоизточна Европа, Прибалтика, бивша Югославия, Западни ОНД, кавказките и 

централно-азиатските републики. Българската извадка тогава включва 400 деца и 

младежи, разделени в две възрастови групи – 9-13 г. и 14-17 г. Прилагането на 

идентична методология дава възможност данните от двете проучвания да бъдат 

съпоставени и да се проследи динамиката в нагласите на децата и младите хора в 

България, настъпили в периода между 2001 до 2017 г. Един от дяловете на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0


 

98 
 

изследването се интересува от участието на децата при обсъждането на училищни 

въпроси. Въпросът „Лесно или трудно ти е да обсъждаш ученически проблеми и 

нужди в твоето училище?” дава възможност животът на децата в училище да се види 

от две гледни точки. От една страна, отговорите показват степента, в която децата 

проявяват активност и инициативност при обсъждането на различни въпроси, свързани 

с училище. От друга страна, те са индикатор за наличието на предпоставки това да се 

случва в българското училище.  

Мнозинството от респондентите посочват, че обсъждат различни училищни 

проблеми лесно или много лесно. Само за 7 % това е нещо трудно. Макар да имат 

различни стойности, тази тенденция се запазва в различните групи респонденти. За 55 

% от децата в институционална грижа е лесно и много лесно, а за 14 % – трудно и 

много трудно да обсъждат училищни проблеми. Според изследователския екип на 

УНИЦЕФ тези данни показват, че в българското училище има създадени демократични 

порядки, които дават възможност децата да поставят и дискутират свободно различни 

въпроси. Добрата комуникация с учителите и съучениците е основната предпоставка за 

активното участие на децата в разговорите, свързани с училищния живот. Всяко 

четвърто дете смята, че участието в обсъжданията е въпрос и на лични качества – тези, 

които не се притесняват и имат самочувствие, изразяват мнението си и се включват 

много по-активно от по-притеснителните деца. Малкият дял респонденти, за които е 

трудно да обсъждат проблеми в училище, не могат да назоват конкретна причина за 

пасивното си поведение или не желаят да отговорят. Все пак около 18 % посочват, че 

не са активни, защото „учителите им не ги слушат“.  

Съпоставката на отговорите на въпроса „Лесно или трудно ти е да 

обсъждаш ученически проблеми и нужди в твоето училище?“ през 2001 и 2017 г. 

показва, че за 16 години делът на децата, които обсъждат лесно и много лесно 

проблеми в училище, е нараснал с 12 пункта, а делът на тези, за които това е трудно, е 

намалял два пъти: 

 От тези данни следват най-малко 

две заключения:  

✓ Първо, съвременните 

деца са с по-високо самочувствие 

и увереност от своите връстници 

през 2001 г. Днес те участват 



 

99 
 

много по-активно в обсъждането на различни въпроси в училище и очакват мнението 

им да се чува и зачита. Активността им се дължи и на факта, че са информирани и 

познават в по-висока степен правата си, готови са да ги защитават и отстояват.  

✓ Второ, днес училищната среда е много по-различна. Фактът, че за 

мнозинството от респондентите е много лесно да обсъждат училищни проблеми, 

означава, че в съвременното българско училище в много по-голяма степен, отколкото 

преди 16 години, се толерират диалогичността и правото децата да изразяват свободно 

мнението си по въпроси, които ги засягат.  

Отговорите на въпроса „Ако имаше възможността да кажеш какво наистина 

мислиш, какво би казал/а на своите учители за училище?“ могат да бъдат 

интерпретирани като моментна снимка на случващото се в българското училище днес, 

през погледа на децата. Те оценяват положително взаимоотношенията с учителите и 

съучениците си и като цяло са доволни от случващото се в училище. Наред с това 

обаче проявяват критичност по отношение на използваните методи на преподаване, 

учебната програма, организацията в училище, взискателността на учителите към 

учениците. Смятат, че практическите часове в училище са малко, и настояват да се 

въведат съвременни технологии в учебния процес; да се закупят конкретни 

съоръжения за улесняване на учебния процес; дават се и предложения за отпадане на 

системата на оценяване и др. Близо 76 % от учениците казват, че в училище е важно да 

има ред и дисциплина, за да върви нормално учебният процес.  

Същият екип разгръща изследването и в семейната общност, като анализира 

участието на децата във вземането на решения в семейството: 46 % от децата казват, че 

когато в дома им се взема решение, което ги засяга, мнението им се взема под 

внимание. Други 41 % посочват, че това се случва понякога и в зависимост от въпроса, 

който се обсъжда.  

Съпоставката на данните 

от 2001 и 2017 година показва 

леко разместване на темите, по 

които децата очакват повече 

загриженост и отношение. И при 

двете изследвания на преден план 

излизат въпросите, свързани с 

прекарването на свободното 
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време (интереси, хобита). През 2001 г. децата са настоявали въпросите за външния им 

вид и покупката на предмети, които те самите ще ползват, да бъдат предмет на 

обсъждане, докато през 2017 г. на второ място са поставени въпросите, свързани с 

училището, следвани от избора на приятели и приятелско обкръжение.  

За периода от 2001 до 2017 г. делът на децата, които са посочили, че 

мнението им изобщо не се взема под внимание, е намалял с два пункта – от 10 % на 8 

%. Тези резултати потвърждават извода, че в българското семейство се налага един по-

демократичен и либерален модел на взаимоотношения на родители и деца, при който 

децата са равноправни участници в разговора за нещата, които ги засягат пряко.  

Обследването на правото на детето да участва в процеси на взимане на 

решения може да бъде проследено почти във всяко от 194те представителства на 

УНИЦЕФ глобално. Би могло да се направи и сравнение на данните от различните 

континенти, както и анализ на предпоставките и съпътстващите събития, които 

обуславят съответните данни за нивото на участие на децата на дадена територия – 

било то географска или тематична област. Въпреки това, Трейси Скелтън (Skelton, T.: 

2007), в своята публикация „Децата, младите хора, УНИЦЕФ и участието“ настоява да 

се използва критично око върху собствените дискурси и практики на УНИЦЕФ. 

Авторката отчита силата на Конвенцията на ООН за правата на детето за значителна 

промяна в мисленето за децата, младите хора и детството; включително и въвеждането 

на ангажиментите по участието на децата като равностойно на ангажиментите за 

обезпечаване и за закрила. На тази база подчертава, че политиките за развитие 

идентифицират участието като аспект на значимото социално развитие и следователно 

предизвикват нови начини за концептуализиране на децата, признавайки ги за 

компетентни социални участници. Скелтън подчертава, че е важно да се поддържа 

ясна проследимост за това какво е участието и за кого е предназначено – особено на 

фона на глобалните мащаби, в които участието достига и в които се промотира.  

Елегантен ракурс към мащабността на ангажиментите на УНИЦЕФ по 

отношение на детското участие дава и Присила Алдерсън в своя материал “Younger 

Children's Individual Participation in “all-matters-affecting the child" (Alderson, P.: 2009). 

давайки възможност да се осъзнае, че автономните права не са напреднали като 

цялостно реализуеми или желани. Всички права са квалифицирани чрез уважението 

към другите и чрез срещането на общия интерес, но все пак ако „участието“ се прилага 

най-вече чрез общности и обединения, то то отделя жизнената част на автономността, 

която е необходима, когато интересите на участниците не съвпадат. Това е 
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ултимативна закрила на личния живот и на критичната свобода да се избира дали, кога 

и как да се участва. Цялата Конвенция на ООН за правата на детето е пропита с 

уважение към личността на детето, неговата стойност и достойнство. Според Алдерсън 

вниманието не бива да е насочено към критиците на правото на детето да участва в 

процесите на взимане на решение, а към мащабирането на процесите така, че 

индивидуалното участие на детето да бъде минимизирано. Още веднъж, подчертавайки 

участието като стълб на социалното развитие, Алдерсън отдава значение на 

индивидуалното участие на децата като форма на адекватна защита спрямо 

въвличането на детската личност в конфликтите на възрастните, провокирайки 

УНИЦЕФ с различен поглед към анализа на ангажиментите си.  

От друга страна, Пат Долан от Изследователския център на УНИЦЕФ 

твърди, че е време да се погледне на влошаването на детското благосъстояние като на 

пандемия поради силно притеснителното състояние на децата по света и липсата на 

адекватно политическо отношение и действия. Ако се гледа на тази тема през погледа 

на пандемични размери, има повече шанс да се повиши признанието и разбирането 

(Dolan, P.: 2012).  

В инструментариума на своята функционалност УНИЦЕФ включва 

проследяване и анализ на въздействието на политиките и ангажиментите си на 

национално и регионално ниво; търсят се данни и доказателства за добавена стойност 

и устойчивост на резултатите в национален контекст. Например изследването на 

глобалния процес на програмиране на child-friendly-schools, реализирано през 2009 г. 

от изследователски екип на УНИЦЕФ е определено като базова линия, която разглежда 

предизвикателството на променливостта и изследва приобщаването, педагогиката, 

архитектурата и услугите, участието и управлението, системното управление и 

разходите (unicef.org).  

Във всяка от териториите, на които реализира своята дейност, УНИЦЕФ 

сключва споразумения с правителството, по силата на които програмните цели на 

Фонда се интегрират със съответните национални приоритети така, че глобалното 

въздействие на политическите процеси по подкрепата и защитата на децата да имат 

пряко участие в реалността на държавата-партньорка. Например през 2016 г. УНИЦЕФ 

България извършва проучване на детското мнение, което да бъде използвано при 

актуализирането на Националната стратегия за детето; подкрепя допитването до 

Съвета на децата по докладите на Комитета по правата на човека на ООН; настоява 

включването на становищата, изградени върху допитването до детското мнение да 
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бъдат част от работата на Народно събрание по проектозакона за предучилищното и 

училищното образование.  

 

2.3.1.4. Световна здравна организация (СЗО) 

     

Световната здравна организация е специализирана агенция на ООН, която 

се занимава с международното обществено здраве и е координиращ орган на 

международното здравеопазване. Създадена на 7 април 1948 г., към настоящия момент 

СЗО работи със 194 страни-членки чрез над 150 офиса в 6 региона на земното кълбо.  

СЗО разчита на приносите и разработките на научни екипи и специалисти, 

които организира в експертни комитети и проучвателни групи по различни тематични 

направления. По този начин СЗО функционира от една страна като институт, 

разработващ средства, норми и стандарти в подкрепа на държавите-членки за 

формирането на здравната политика от една страна, а от друга като генератор на 

медицински класификации. През годините създаваният от СЗО Световен здравен 

доклад се превръща във водеща публикация, включваща експертни оценки на 

конкретни теми за световното здраве, в т.ч. детското.  

Подробен анализ на 416 публикации на английски език, обвързани с 

човешките ресурси и здравеопазването, посветени на деца в научната поредица на 

списание „Human Resources for Health“ показва, че едва 197 статии и изследвания 

третират включване в процеси на взимане на решение на различни субекти. По-малко 

от 50 от тях са обвързани с детско здравеопазване, но нито една от тях не третира 

мнението на децата и позицията на децата в процесите, които ги засягат.  

Марк Янс в своите изследвания за Норвежкия център за изследване на 

детството (вж. по-горе ООН) през 2004 г. подчертава, че днешните деца са видимо 

разпознаваеми в ролята на активни граждани и коментира със „закъсняла модерност“ 

усилията на световните организации да отчетат и включат в своя фокус детския ресурс 

(Jans, M.: 2004). По-късно през 2010 г. четирима норвежки изследователи – Свен 

Арилд Вис, Астрид Страндбу, Ейми Холтън и Найджъл Томас провеждат изследване 

на участието на децата в планирането и взимането на решения по здравни въпроси 

(Vis, S.A., Strandbu, A., Holtan, A., Thomas, N.: 2010). Чрез анализ на над 1830 

проучвания в областта на здравето и социалната работа в основни бази данни за 

изследвания, в т.ч. на СЗО, учените се базират върху 21 проучвания. Включените 
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проучвания са тези, при които връзката между здравето и участието е очевидна от 

представените данни дори и това да не е главна цел на отделното проучване. 

Изследователите подчертават, че въпреки възприемането на участието като човешко 

право и от полза за децата, когато здравето на децата е изложено на опасност, 

тенденцията е детското участие в процесите на вземане на решения да се разглежда 

като потенциално разрушително за тяхното благополучие. Прегледът на научните 

доказателства за положителни или отрицателни ефекти от участието на децата, 

обхванати в здравни грижи върху здравните резултати, води изследователския екип до 

заключението, че когато участието е успешно, то може да има благоприятни ефекти. 

Главен сред тях е, че участието може да подобри безопасността на децата, да увеличи 

успеха на достъпа до грижи и да увеличи чувствата за благополучие на участващите 

деца.  

Също както по-горе споменатия анализ на 416 специализирани публикации 

в периодични издания демонстрира липсата на разработки по участието на децата в 

процесите на взимане на решения по здравни въпроси, така и норвежкият 

изследователски екип отбелязва „доказателство за дългосрочните ефекти от успешни 

или неуспешни опити за участие в последващи здравни резултати обаче в голяма 

степен липсва“. 

През 2016 г. Дона Колър провежда изследване сред 26 деца с хронични 

заболявания чрез полу-стандартизирани интервюта относно личния им опит и гледна 

точка във взимането на решения. Колър (Koller, D.: 2017) още веднъж потвърждава 

твърдението на Вис, Страндбу, Холтън и Томас, че децата и юношите с хронични 

заболявания обикновено се изключват от вземането на решения в областта на 

здравеопазването. Изводите показват, че клиничните практики често не осигуряват 

равни възможности на децата-пациенти да разберат състоянието си, да споделят своите 

възгледи и/или да участват в решенията относно тяхната грижа. Авторката интегрира в 

анализа си преглед на училищна практика за насърчаване на децата да взимат решения 

относно достъпа до образование и участие в училищните общности. На тази база, както 

и в отговор на продължаващите опасения относно вземането на решения от и за деца в 

здравеопазването, Колър препоръчва образователните практики за детско участие да 

бъдат адаптирани в педиатрията. Така чрез отчитане нуждите и гледните точки на 

децата, ще се създадат множество начини на ангажираност и изразяване на младите 

пациенти.  
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За пациента – дете и детето – пациент пише и българското списание 

„Практическа педиатрия“ (Кънева, 2017) в опит да провокира промени в лекарската 

практика по отношение на взаимодействието с деца в България. Материалът основно 

осветлява възможностите за изграждане на институционални връзки в подкрепа на 

децата и създаването на капацитет между основните отговорни лица в детското 

здравеопазване, чрез което става ясно, че инструментариум за включване на детското 

мнение не е наличен в здравните среди и в България.  

В разработените и издадени от СЗО над 1500 публикации в сферата на 

детското здравеопазване не се открива нито една, посветена на възможностите за 

включване на децата в процесите на взимане на решения, които пряко ги касаят. Не са 

намерени и методически насоки за страните членки по отношение на активното 

взаимодействие с децата. Подобно на Международната организация на труда (вж. 

МОТ по-долу), СЗО се допира до детското участие чрез обвързването с Глобалните 

цели за устойчиво развитие 2030. По време на IХтата Глобална Конференция за 

промоция на здравето, проведена през 2016 г. в Шанхай, страните-членки приемат 

Декларация (т.нар. Шанхайска декларация за насърчаване на здравето), която се 

ангажира да направи смели политически избори за здраве, като подчертава връзките 

между здравето и благоденствието и Програмата на ООН за устойчиво развитие 2030 и 

Целите за устойчиво развитие. Декларацията подчертава необходимостта хората (в т.ч. 

децата) да имат възможност да контролират собственото си здраве, но най-вече да 

бъдат в позиция да правят лични избори относно здравето си (WHO, 2016). Чрез 

Шанхайската декларация СЗО придава нов смисъл на Хартата от Отава (The Ottawa 

Charter for Health Promotion,1986), създадена 30 години по-рано, в която се подчертава, 

че секторът на здравеопазването не може да осигури на хората най-високо ниво на 

здравеопазване самостоятелно. Чрез признаването на личните избори и подчертаването 

на необходимостта отделната личност да участва в избора на решения, базирайки се на 

категоричната позиция на ООН активно да включи децата в постигането на Целите за 

устойчиво развитие, СЗО дава заявка за нов аранжимент в обхвата си на действие. Като 

координиращ орган на международното здравеопазване, СЗО е поставена в позиция да 

разшири точките си на координация с въвличането на механизми, гарантиращи 

детското участие в процесите на взимане на решения в световното здравеопазване.    

 

2.3.1.5. Международна организация на труда (МОТ) 
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Международната организация на труда е основана на 11 април 1919 г.  и е 

единствената организация, съществувала в Обществото на народите и продължила 

своята активна дейност в рамките на ООН. Почти всички членове на ООН (185 от 193) 

са част от МОТ. България е член на МОТ от 1920 г. Социалната справедливост и 

защитата на правата на трудещите се е основната мисия на МОТ. 

Основната пресечна точка на МОТ с правата и благосъстоянието на децата 

може да бъде определена в правото на децата и младите хора на закрила в условия на 

заетост и работа. Най-често цитираният автор за връзката между МОТ и стандартите за 

закрила на детето е Х.Т. Дао (Dao, H.T.: 1989), заради разработката му „Стандартите на 

МОТ за закрила на децата“. В тази разработка се реализира правен анализ на 

нормативната рамка на МОТ, обвързана с децата. Авторът подчертава ангажиментът 

на МОТ по отношение закрилата на децата от самото създаване на организацията. 

Правният анализ, реализиран от Дао резюмира нормативната база, обвързана с децата 

по следния начин: „Към настоящия момент общо 11 Конвенции и пет Препоръки са 

приети по въпросите с минималната възраст за разрешение за заетост и полагане на 

труд, най-новата Конвенция (№ 138) е по същество консолидация и ревизия на всички 

10 по-ранни инструмента, покриващи различни сектори на икономическата активност. 

Три Конвенции и две Препоръки са посветени на нощния труд за млади хора. Четири 

Конвенции и една Препоръка утвърждават разпоредби за медицински тестове на млади 

работници. Пет Конвенции и три Препоръки регламентират здравословните и 

безопасни условия на труд на минимална възраст и условията на заетост на деца в 

нездравословни и опасни работни места. Регламентирането на минимална възраст е 

част от две Конвенции по социална политика и една Препоръка относно младежката 

безработица“. Лий Суепстън (Swepston, L.: 2012) допълва, че МОТ регламентира още и 

стандарти за други мерки на закрила на деца и млади хора като ограничение на 

часовете положен труд, рестрикции по отношение на допълнителния труд, задължения 

за минимални почивки и платени отпуски, социално-осигурителни покрития и ниво на 

възнаграждение. А в специализираният сборник на МОТ за студенти „Детският труд“ 

(МОТ, 2004) се подчертава, че по отношение на заетостта сред децата и младите хора, 

специално внимание се обръща на необходимостта от обучение и образование.  

По данни на МОТ, в началото на ХХI век броят на работещите деца по света 

е много по-висок от очакванията на повечето хора, основно поради факта, че детският 

труд често се прикрива, а и заради нежеланието на много държави да разкрият 

публично колко от младите хора са ангажирани в трудови дейности (ilo.org). Въпреки 
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това, статистическият инструментариум на МОТ позволява да се публикуват данни на 

официалния сайт на организацията, в които 211 милиона деца на възраст между 5 и 14 

години и 141 милиона деца на възраст от 15 до 17 години са икономически активни и 

въвлечени в различни форми на труд по света.   

Подобен обем на обхват на деца по целия свят повдига серия от въпроси 

към дейността на МОТ, обвързани със системите на образование, социална сигурност, 

международни отношения и прочее, но същевременно осветляват липсата на 

инструментариум за диалог със самите деца. При анализ на целенасочени публикации 

както от МОТ, така и от водещи научни институти като Колумбийския университет, 

Университетът в Лайден, Чикагския университет и други не са открити изследвания 

и/или разработки, посветени на участието на самите деца в процесите на взимане на 

решения по отношение на детския труд. В своите изследвания (case study) за 

приложението на стандартите на МОТ по отношение на децата в Африка, Азия и 

Южна Америка, проведени през 2006-2007 година, Амаду Кийта, Равиндра Пратап и 

Уилфредо Сангинети Раймонд не представят инструментариум за включване на 

децата, нито за отразяване на детското мнение по отношение на процесите, свързани с 

детския труд и условията на труд въобще (публикувани в сборника на Джузепе Неси, 

Лука Ноли и Марко Пертил, Nesi, G., Nogler, L., Pertile, M.: 2007).  

За първи път МОТ прави връзка между детския труд и включването на 

децата по време на IV Глобална Конференция по устойчиво елиминиране на детския 

труд, проведена през ноември 2017 г. в Буенос Айрес. В политическата Декларация 

(Buenos Aires Declaration, 2017) от събитието страните припознават включването на 

децата като метод за справяне с предизвикателствата по елиминирането на детския 

труд, благодарение на обвързването на Декларацията с Глобалните цели за устойчиво 

развитие 2030. Страните още потвърждават ключовата роля, която социалният диалог 

трябва да играе за изкореняването на детския труд и принудителния труд, както и за 

насърчаването на достойни условия на труд за всички, по-специално за младите хора. 

Декларацията ангажира в своя мандат включително и гражданското общество да 

сътрудничи при откриване на дефицити на човешките права и по един всеобхватен 

начин да се ангажира с тези, които са пряко засегнати – имено децата.  В принципите 

на Декларацията се подчертава категорично, че мненията на пряко засегнатите от 

детския труд следва да се вземат предвид. „Изграждането на партньорства, включващи 

правителства, работодателски и работнически организации и други заинтересовани 

страни, включително деца и младежки организации, за разработване и изпитване на 
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новаторски подходи за изкореняване на детския труд и принудителния труд“ е основен 

текст в раздел Иновации на Декларацията.  С този политически акт – създаването на 

Декларацията от Буенос Айрес, МОТ допълва и надгражда Пътната карта за 

премахването на най-тежките форми на детски труд до 2016, приета по време на 

Глобалната Конференция за детския труд в Хага през 2010 г., както и Декларацията от 

Бразилия за детския труд, приета по време на III Световна Конференция за детския 

труд от 2013 г., като обвързва цялостния интегриран подход, който насърчава по 

отношение на децата, имено с иновацията на включването на самите деца в процесите, 

с които МОТ се обвързва.   

През ноември 2017 г. българският Председател на Държавната агенция за 

закрила на детето и аржентинският Министър на труда и социалната политика се 

договарят двустранно за създаването на етикет към изделия, на който да се отразява, че 

даденият продукт е произведен без детска експлоатация. Особеността на двустранната 

договорка идва от факта, че правителствените представители на двете държави се 

ангажират да демонстрират различен пример към страните-членки на МОТ. България и 

Аржентина ще бъдат посланици на инициативата за етикет за изделия, произведени без 

детска експлоатация само при условие, че правителствата и на двете държави осигурят 

процесът по налагането на етикета да включва равноправно участие на детското 

мнение във всеки свой етап. Един от резултатите на двустранното споразумение е 

специалното становище на Съвета на децата в България за ангажиране с инициативата.  

Ефектът от поставянето на ново начало на серия от добри примери в 

диалога с младите хора срещу детската експлоатация, каквото Аржентина и България 

се опитват да дадат, ще може да бъде оценен в международен план по време на 

следващата Глобална Конференция на МОТ по устойчиво премахване на детския и 

насилствения труд, която ще се проведе през 2021 година. Една от задачите пред МОТ 

за 2021 г. ще бъде да се създаде платформа за обновяване на ангажиментите и 

координиране на бъдещи дейности с извлечените поуки от иновативните политики и 

програми, в т.ч. най-вече тези, обвързани с пълноценното включване на децата.  

 

2.3.2. Съвет на Европа  

     

Съветът на Европа (СоЕ) е политическа международна организация на 

страните от Европа, т.нар. „Голяма Европа“, която работи за целите на европейската 

интеграция. Организацията насърчава сътрудничеството между всички държави в 
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Европа в областта на правото, човешките права, демократичното развитие и 

културното сътрудничество. За разлика от Европейския Съюз, СоЕ няма правомощия 

да създава закони, за това инструментариумът на СоЕ включва харти, конвенции, 

препоръки, които улесняват сътрудничеството между европейските държави. 

Най-важните органи на Съвета на Европа са Комитетът на министрите, 

съставен от министрите на външните работи на всички държави-членки; 

Парламентарната асамблея, съставена от представители на парламентите на 

държавите-членки и Генералният секретар, който оглавява секретариата на СоЕ. 

Комисарят по човешките права в рамките на съвета има задача да спомага за 

спазването на човешките права. 

СоЕ има статут на наблюдател в ООН и редовно присъства в Общото 

събрание на ООН. Двете организации си сътрудничат и на други нива, в частност в 

областта на човешките права, малцинствата, миграцията и борбата с тероризма.  

Съветът на Европа инициира през 2006 г. Препоръка (Council of Europe, 

2006) на Комитета на Министрите към страните-членки относно ролята на 

националните младежки съвети и развитието на младежката политика. През 2015 и 

2016 г., 10 години след издаването на Препоръката, администрацията на Съвета 

инициира серия от мероприятия, за да заостри вниманието на правителствата върху 

недостатъчно активната им ангажираност с участието на младите хора; в т.ч. и 

Инструментът за оценка на детското участие.  През 2016 г. Съветът на Европа 

публикува процедура за кандидатстване за подпомагане на държавите при оценка на 

детското участие в съответните страни, тествайки Инструмента за оценка на Съвета на 

Европа. Кандидатурата на България за участие е приета и заедно с Италия и Латвия 

участва в тестването на инструмента. През целия процес на прилагане на 

методологията за оценка на детското участие, България е подкрепена от Съвета на 

Европа чрез обучения и насоки. Въпреки, че се нарича „оценка“, Инструментът е по-

скоро метод за ситуационен анализ на детското участие и начин за проследяване на 

процесите във времето, а не база за съпоставка между различните страни.  

Инструментът за оценка е методология, чрез които страните самооценяват прилагането 

на правото на децата да участват (https://www.coe.int/en/web/children/child-participation-

assessment-tool).  

Правната рамка по отношение на участието на децата на Съвета на Европа 

се основава най-вече на Европейска Конвенция по правата на човека; Стратегия на СоЕ 

за правата на децата 2016-2021; Препоръка СМ/Rec(2012)2 на Комитета на Министрите 
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на страните-членки относно участието на децата и младите хора до 18 годишна 

възраст, одобрена на 28 март 2012 г.; Препоръка Rec(2006)14 на Комитета на 

министрите относно гражданството и участието на младите хора в обществения живот, 

одобрена на 25 октомври 2006 г.; както и Препоръка Rec(2006)1 на Комитета на 

министрите относно ролята на националните младежки съвети в развитието на 

младежката политика, приета на 11 януари 2006 г. Правната рамка определя участието 

като „лица или групи лица, които имат правото, средствата, пространството, 

възможността и където е необходимо, подкрепата, свободно да изразяват своите 

възгледи, да бъдат чути и да допринесат за вземането на решение по въпроси, които ги 

касаят, като на техните възгледи се даде необходимата тежест в съответствие с тяхната 

възраст и зрялост”. Детското участие обхваща правото на децата да бъдат изслушани и 

тяхното мнение да бъде взето на сериозно по отношение на въпроси, които ги засягат. 

Детското участие е право на всички деца и то може да се осъществява както на 

индивидуално ниво, така и на групово ниво. На индивидуално равнище децата имат 

право да бъдат изслушвани и мнението им да бъде взето предвид, когато възрастните 

взимат решения, които ги засягат. В групов план децата трябва да имат възможност да 

дават своето мнение и да оказват влияние върху решенията, които се вземат в 

обществото: решенията по всички въпроси, които ги засягат.  

Важни предпоставки за насърчаване процеса на детско участие са създаване 

на механизми и гаранции за насърчаване на детското участие, непрекъснат стремеж и 

усилия от страна всички заинтересовани страни, повишаване на информираността и 

общественото съзнание, в това число и запознатостта и информираността на 

институциите за принципите и значението на детското участие, законодателна рамка, 

организационна „инфраструктура“. За това СоЕ въвежда инструмент за оценка на 

детското участие. Чрез него се дава възможност да бъдат оценени трите основни 

направления, подсигуряващи основата за осъществяване и приложение на детско 

участие: (1) защита на правото на участие, (2) насърчаване на правото на участие и (3) 

създаване на пространства за участие. Инструментът предвижда оценката да се 

извърши с помощта на десет конкретни и измерими индикатора, които отразяват 

детайлно трите основни мерки: 

Индикатор 1 (И1): Правната закрила на правото на участие на децата и младите хора 

при вземането на решения се съдържа в националното законодателство и 

Конституцията; 
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И2: Изрично включване на правото на участие на децата и младите хора при вземането 

на решения в междусекторни национални стратегии за прилагане на правата на детето; 

И3: Съществува независима институция за правата на детето и тя е защитена от закона; 

И4: Наличие на механизъм, който позволява на децата безопасно да упражняват 

правото си на участие в съдебни и административни производства 

И5: Съществуват подходящи за децата процедури за обжалване; 

И6: Правото на децата да участват при вземането на решения е заложено във 

входящите обучителни програми за специалистите, работещи с и за деца; 

И7: На децата се предоставя информация относно правото им на участие; 

И8: Децата са представлявани на форуми, включително посредством техни собствени 

организации, на ниво училище, местно, регионално и национално ниво на управление; 

И9: Съществуват насочени към децата механизми за обратна връзка относно местните 

услуги; 

И10: Децата биват подкрепяни да участват в мониторинга на КПДООН (включително в 

системата за отчитане по КПД) и на други относими документи и конвенции на Съвета 

на Европа.  

Целта на прилагането на инструмента е да се повиши осведомеността и 

разбирането за правото на участие на децата, да се оцени нивото на прилагане на 

мерките за детско участие, както и да се изведат необходимите стъпки и механизми за 

осъществяване на детското участие в по-пълна степен.  

Инструментът помага и за идентифицирането на добри практики и 

измерването на напредъка във времето. СоЕ насърчава всяка своя държава-членка 

(както и страните със статут на наблюдатели на СоЕ) да прилага Инструмента за 

оценка, като допълнително стимулира страните чрез целенасочено ангажиране на 

международни изследователски екипи, които да подпомагат националните процеси. 

България се включва в прилагането на Инструмента през 2017 г., като за проучване на 

мнението на заинтересованите страни са използвани методите фокус-групи и 

дълбочинни интервюта, а в процеса на консултациите са привлечени мненията на деца 

и младежи, професионалисти и експерти, представители на различни министерства и 

техните подчинени институции, НПО и организации за застъпничество за деца и 

младежи (В Приложение 1 са представени както Инструментът за оценка на 

детското участие на СоЕ, така и инструкцията за неговото прилагане).  

Методологията на СоЕ включва много важен принцип в създаването на 

политики за детско участие и това е интересите на децата да бъдат разгледани през 
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тяхната гледна точка, което предполага създаването на необходимото пространство за 

свободно изказване на мнение от тяхна страна. Детското участие е процес, който 

изисква непрекъснати усилия. 

СоЕ не е активно взаимодействащ само с ООН, както бе споменато по-горе. 

Взаимодействието между СоЕ и Европейския съюз е особено задълбочено в областта 

на културата, образованието, в прилагането на международното право и при 

опазването на човешките права. Съществува съгласуваност и в съдебната практика – 

например Съдът на Европейския съюз третира Конвенцията за защита на правата на 

човека и основните свободи като част от законодателството на Съюза, за да бъде 

избегнат конфликт с Европейския съд по правата на човека.  

Правната рамка на СоЕ по отношение на правата на децата и с фокус върху 

детското участие, дава възможност за взаимодействие между Стратегията на СоЕ за 

правата на детето (2016-2021) и насоките на Европейския Съюз за насърчаване и 

защита на правата на детето (2017). И Стратегията, и Насоките се съгласяват широко 

както по отношение на приоритетите и географския обхват. Двата политически 

документа са залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето и се стремят да 

подобрят и улеснят нейното прилагане в светлината на неговите общи принципи, 

определени в членове 2, 3, 6 и 12. Стратегията е насочена към засилване на 

сътрудничеството между двете организации (съгласно Глава IV Осъществяване на 

стратегията и в глава „С“ на Насоките, „Двустранно и многостранно сътрудничество“). 

Насоките предвиждат подкрепа за страните-партньори за сътрудничество със 

съответните механизми и действия, свързани с децата. Насоките имат за цел да 

подкрепят страните партньори, някои от които са държави-членки на СоЕ, за да 

изпълнят своите правни задължения, за да ускорят прилагането на Стандартите за 

правата на децата на СоЕ и да повишат осведомеността относно тези стандарти. 

Двата политически документа споделят четири основни приоритета: 

законодателни и политически промени/подобрения в националния контекст; равни 

възможности за всички деца; участие на деца; справедливост, съобразена с децата. Те 

също така споделят водещи принципи, като подход, основаващ се на правата; 

включване на правата във всички политики и действия и сътрудничество с 

международни организации и гражданско общество. Въпреки това фактът, че Насоките 

се отнасят само за външната дейност на Съюза, означава, че синергиите могат да се 

прилагат само по отношение на държавите-членки на СоЕ, които не са членки на 

Европейския Съюз. 
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СоЕ, подобно на подхода на УНИЦЕФ, проследява и изисква ясна справка 

за добавената стойност, която политиките на Съвета формират в реалността на 

държавите-членки. По отношение на детското участие, СоЕ дава възможност с 

въвеждането на Инструмента за оценка на детското участие да се проследи добавена 

стойност поне в пет насоки: 

1. Повишаване на осведомеността и разбирането по отношение на 

правото на децата да участват; 

2. Реализиране на базова оценка на текущото изпълнение/приложение 

на правото на децата да участват; 

3. Помощ в идентифицирането на мерки, които е необходимо да бъдат 

постигнати за по-добро бъдещо съответствие; 

4. Осветляване и споделяне на добри практики; 

5. Измерване на напредъка.  

Същевременно СоЕ предлага на държавите-членки, неправителствените 

организации и другите граждански обединения възможност да се възползват от 

резултатите от оценката на детското участие като оценка на базовата линия за 

измерване на напредъка, постигнат с течение на времето, в т.ч. и да се разглеждат като 

постепенен процес. На тази база да се постигне трансформация в приложението на 

правото на децата да бъдат чути в рамките на всяка една от държавите-членки. Като 

цяло, СоЕ прокламира, че детското участие е право на всички деца и то може да се 

осъществява както на индивидуално ниво, така и на групово ниво.  

 

2.3.3. Европейски Съюз 

     

Европейският съюз (ЕС) е международна организация, политически и 

икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо 

лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в 

рамките на предоставените му компетенции. Неговият статут е регламентиран в 

Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския 

съюз, в сила от 1 декември 2009 г. 

Държавите членки са му предоставили голям кръг от правомощия, 

включително в областта на външните работи и политиката на сигурност. В 

изчерпателно изброени в ДЕС области на ЕС е предоставена изключителната 
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компетентност да приема правнообвързващи актове, като държавите членки повече 

нямат правото да приемат свои. В други области ЕС притежава споделена с държавите 

членки компетентност. В тези области на т.нар. споделена компетентност държавите 

членки могат да приемат национални актове, доколкото ЕС не е упражнил правото си 

да приеме свои.  

Функционирането на ЕС се осъществява от неговите органи и учреждения, 

някои от които са наднационални, а други – междуправителствени. Типичен 

представител на наднационалните органи е Европейската комисия, която има основно 

изпълнителни функции. Законодателните функции се упражняват от Европейския 

парламент и Съвета на Европейския съюз. На свой ред съдебният контрол се 

осъществява от Съда на Европейския съюз. От своя страна Европейският съвет, 

състоящ се от държавните или правителствени ръководители на държавите членки, 

своя председател и председателя на Европейската комисия, определя политическите 

насоки и приоритети на Съюза и дава необходимия тласък за неговото развитие. 

Целите на Европейския съюз са насърчаване на мира, ценностите на Съюза 

и благоденствието на неговите граждани; осигуряване на свобода, сигурност и 

правосъдие без вътрешни граници; устойчиво развитие, основаващо се на балансиран 

икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна пазарна икономика с 

пълна заетост и социален напредък, и опазване на околната среда; борба срещу 

социалното изключване и дискриминацията; насърчаване на научно-техническия 

прогрес; засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване и 

солидарността между държавите членки; зачитане на неговото богато културно и 

езиково многообразие; установяване на икономически и паричен съюз, чиято парична 

единица е еврото.  

Правата на човека, както и ненакърнимостта на човешкото достойнство 

залягат като основни ценности на ЕС и са неизменна част от ДЕС (още наречен 

Договора от Лисабон). По отношение на специфичността на правата на детето, в чл. 3 

от Договора се посочва, че ЕС  се бори срещу социалното изключване и 

дискриминациите и насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между 

жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето, 

както и че допринася за мира, сигурността, устойчивото развитие на планетата, 

солидарността и взаимното уважение между народите, свободната и справедлива 

търговия, премахването на бедността и защитата на правата на човека и в частност тези 

на детето, както и за стриктното спазване и развитието на международното право, и по-
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специално зачитането на принципите на Устава на ООН. При по-задълбочен прочит на 

ДЕС в търсене на специалното място на децата изпъква подхода към правата на децата 

като към обект на грижа и особена закрила. Не се откриват текстове и ангажименти, 

при които ЕС да защитава правото на участие, да насърчава правото на участие и/или 

да създава пространства за участие на децата – както се ангажира СоЕ. Не се откриват 

и разпоредби, обвързващи ЕС с признаването на личните избори на детето и 

подчертаването на необходимостта отделната детска личност да участва в избора на 

решения, каквато е категоричната позиция на ООН по отношение, например, на 

политиката активно да включи децата в постигането на Целите за устойчиво развитие. 

Въпреки, че демокрацията се признава за една от основните ценности на ЕС, все пак тя 

е разбирана без включването на децата: „Функционирането на ЕС се основава на 

представителната демокрация. Европейското гражданство е свързано и с възможност 

за упражняване на политически права. Всеки пълнолетен гражданин на ЕС има право 

да се кандидатира и да гласува на избори за Европейски парламент. Гражданите на ЕС 

имат право да се кандидатират и да гласуват в страната си на пребиваване или на 

произход“ (ДЕС, 2009). 

Хартата на основните права на ЕС е другият основен документ на Съюза, 

който обвързва целите и ценностите на ЕС с конкретен регламент. Детето „присъства“ 

в чл. 14, 24, чл. 32 и чл. 33 на Хартата, като по-специален текст по отношение на 

правото на детето да участва в процесите, които го касаят се чете в чл. 24, т. 1: „Децата 

имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. Те могат 

да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги 

засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им“.  

В периода на българското ротационно председателство през 2018 г., на 

територията на Европейския Парламент, България организира събитие относно 

детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на 

решения (наред със серия от мащабни национални и международни събития). Проявата 

е под егидата на „Групата на ЕС на приятелите на децата“. Част от мотивите на 

България са породени от недостатъчно активната позиция на ЕС по отношение на 

подкрепата на ситуации и пространства, в които децата и младите хора да могат да 

изявяват своето мнение и да участват в процесите на взимане на решения пряко 

(www.mfa.bg). Едно от основанията е анализ на Европейската Комисия, публикуван 

през 2013 г. и оформен като Препоръка на Комисията от 20.02.2013 г., наименован 

„Инвестиране в децата: нарушаване на цикъла на неблагоприятното положение“, в 
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който се прави своего-рода инвентаризация на активността на ЕС в нормативен план 

спрямо децата (EC, 2013). Този документ има за цел да събере и проследи цялото 

законодателство и разпоредби на ЕС - както и основните политически документи - 

относно правата на детето, включително други документи, които са от особено 

значение за децата. Включва и предложения на Комисията за законодателство, за да се 

предостави общ преглед и на последващите стъпки и същевременно да се приложи 

като практическо референтно средство за длъжностните лица на Комисията и други 

заинтересовани страни.  

В Препоръката на Комисията могат да бъдат отличени едва няколко акта, 

включващи в себе си регламент, чрез който се идентифицира участието на децата 

и/или се въвеждат мерки за подкрепа и разпространение в практиката на страните-

членки: 

1. Препоръка на Комисията С(2013)778: Предоставя насоки за 

политиката и свързани с тях показатели, които да помогнат на ЕС и държавите-

членки да се съсредоточат върху успешните социални инвестиции за деца в 

областта на достъпа до адекватни доходи, качествени услуги и участието на 

деца. Децата на родителите в затворите са признати за особено уязвима група. 

Препоръката приканва държавите-членки да се заемат с проблемите на детската 

бедност и благосъстоянието на децата чрез интегриран подход, който ще 

включва осигуряване на достъп до адекватни доходи и жизнени стандарти и 

овластяване на децата чрез достъп до качествени услуги, като по този начин 

препоръката подчертава значението на подкрепата за семейството (включително 

превантивни услуги). 

2. Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 

COM(2009) 200: Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и овластяване - 

обновен отворен метод на координация за справяне с младежките 

предизвикателства и възможности. Съдържанието визира най-общо казано 

тийнейджъри и млади хора от 13 до 30 години, но в същността си разграничава 

различни възрастови граници и не прилага всички коментари към всяка възраст. 

Съществен момент е признанието, че младите хора не са обременяваща 

отговорност, а критичен ресурс за обществото, който може да бъде мобилизиран 

за постигане на по-високи социални цели. На тази база документът извежда 

Младежта като приоритет на социалната визия на ЕС и настоява младият 
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човешки капитал да бъде подхранван така, че да бъде основно оръжие срещу 

кризата на Европа; предлага нов, по-силен отворен метод на координация, който 

е гъвкав и опростен при отчитането и засилва връзките с областите на 

политиката, обхванати от Европейския пакт за младежта в Лисабонската 

стратегия за заетост и растеж. Възприемайки междусекторния подход, включва 

краткосрочни отговори в дългосрочни усилия за овластяване на младите хора, за 

да се ангажират повече в изграждането на проекта на ЕС.  

3. Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на 

държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, за насърчаване на нови и 

ефективни форми на участие на всички млади хора в демократичния живот в 

Европа: съдържанието подчертава ценния принос на младите хора за развитието 

на обществото - тяхното участие в намирането на отговори на обществените 

проблеми и предизвикателства е от съществено значение, за да се даде 

възможност на всички млади хора да използват пълноценно своите способности 

и да намерят практични, смислени и устойчиви решения. Признаването на гласа 

на младите хора във всички политики и процесите на вземане на решения, които 

ги засягат, е от жизненоважно значение. Резолюцията фокусира ангажимент 

върху развитието на ключовите умения на младите хора като инструмент за 

ефективното участие в обществото: комуникативни умения, електронни умения, 

учене за учене, социални и граждански компетенции, както и културно съзнание 

и изразяване; участието също насърчава придобиването на ключови 

компетенции. 

4. Заключения на Съвета относно източното измерение на участието 

и мобилността на младите хора (2011/C 372/03): включват „Участие“ и 

„Младежта и света“ като две приоритетни области на действие в обновената 

рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010—2018 г.), 

като насърчават активното взаимодействие и разпространение на добрите 

практики по включване на младите хора в демократичните процеси с държави 

извън членовете на ЕС. 

5. Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на 

държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно прегледа на 

структурирания диалог с младите хора относно участието на младите хора в 

демократичния живот в Европа (2012/C 380/01): обвързано с ангажиментите за 

широко сътрудничество в Европа, включително надскачащо рамките на 
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страните-членки на ЕС, резолюцията утвърждава процесът  на структурирания 

диалог да дава възможност на младите хора да бъдат активни граждани и част 

от демократичния живот. Затова младите хора следва да бъдат включени във 

всички етапи на структурирания диалог, от определяне на приоритетите на 

всяко председателство до наблюдение на последващите действия и оценка на 

изпълнението на резултатите от диалога. Входящите председателства на 

екипите трябва да се ангажират с ранни консултации с представители на 

младежта и с Европейската комисия, преди да предложат общи тематични 

приоритети, които да се провеждат по време на цикъла на структурирания 

диалог. 

Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на 

държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 27 ноември 2012 г. относно 

участието и социалното приобщаване на младите хора с акцент върху тези с 

мигрантски произход (2012/C 393/05): повдигат критичен поглед към стратегическите 

разработки на ЕС, като обобщават, че стратегиите, насочени към социалното 

включване, следва да улеснят участието на младите хора с мигрантски произход в 

демократичния, икономическия, социалния и културния живот. От жизненоважно 

значение е да се насърчава пълното участие и социалното приобщаване на всички 

млади хора, особено тези с мигрантски произход, по-специално чрез ангажиране на 

всички млади хора в разработването, изпълнението и оценката на всички политики, 

които ги засягат; чрез насърчаване на междукултурния диалог и разбирателство2 по-

специално чрез активно включване на хора от различен културен произход в 

обществото и по този начин борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията и други 

форми на нетърпимост; признавайки ролята, която младежките организации, 

включително младежките организации на мигрантите и другите части на гражданското 

общество, играят в подкрепа на включването на младите хора; активно ангажиране на 

местните, регионалните и националните органи. 

В сравнителен план, ЕС има най-малко целенасочена активност по 

отношение на участието на децата и младите хора в процесите на взимане на решения. 

Съществен момент, въпреки това, е актът на включването на детското участие в 

обхвата на ключовите компетенции за учене през целия живот – обстоятелство, което 

устойчиво променя ангажиментите на въвлечените в образователните процеси 

участници и предизвиква качествено различен прочит на традиционната педагогика.  
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2.3.4. Други международни обединения – АСЕМ 

     

Форумът „Азия-Европа“ (AСEM) е инеррегионален форум за двустранни и 

многостранни връзки между Азия и Европа, целящи да сближат двата региона, да 

спомогнат за оформянето на координирана стратегия за развитие и постигането на по-

балансиран политически и икономически ред. Той е официално създаден през 1996 г. 

на първата среща в Банкок, Тайланд.  АСЕМ е форма на диалог между правителствата 

на 53 европейски и азиатски държави, като в тази форма на контакти се включва и 

Азиатско-тихоокеанския секретариат и Европейския съюз. През 1997 г. АСЕМ създава 

АСЕФ - Фондация „Азия-Европа“. До днес АСЕФ остава единствената официално 

постоянно действаща институция на държавите от АСЕМ.  

В рамките на 17тия международен семинар по Правата на човека, част от 

неформалната дейност на Евро-Азиатското обединение АСЕМ, посветен на Правата на 

децата, 2017 г. България организира специално двудневно събитие по детското 

участие. Целта му е да подчертае ролята на децата като преки участници в 

политическия процес и в процеса на взимане на решения, а не като обект на закрила 

или наблюдатели. Деца от всяка държава-членка на АСЕМ са поканени да следват 

дневния ред на основния семинар по правата на човека и децата, като участват във 

формирането на детско мнение и позиция в три основни направления: междудържавно 

сътрудничество; подкрепа на деца в риск; детско участие. Ключово заключение на 

страните-членки (последвало участието на децата) е оформянето на препоръка на 

АСЕФ за напред децата да бъдат привличани като преки участници в международни 

събития, обвързани с въпроси, които пряко ги касаят, като им се даде устойчива 

възможност да оформят свои позиции и мнения във всяко от мероприятията (asef.org).  

От една страна, участието на деца в събития от календара на Фондация 

Азия-Европа е иновация за АСЕМ. От друга страна, представянето на децата и 

заключенията от детския форум са сигнал (wake-up call) за всички държави-членки, че 

политиките в областта на човешките права не могат да бъдат създавани и развивани 

без участието и гласа на младите хора, които са бъдещите лидери в своите държави.  

На 9 ноември 2017 г. се провежда заседание на Комитета за наблюдение на 

АСЕМ, който взема решение на ниво управителен орган на АСЕФ да бъдат отправени 

покани за участие на деца във всички събития от календара на АСЕФ, свързани с 

обсъждането на политиките в световен план в различни области от приложното поле 

на дейностите на фондацията – образование, култура, наука и иновации, околна среда 
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и други.  Успоредно с това, АСЕМ взима решение и да формира портал за деца, който 

да подпомогне АСЕФ в бъдещите мероприятия и да сензитира децата и тяхното 

участие занапред.  

В резултат на успешното провеждане на XVII международен семинар на 

Фондация „Азия-Европа“, в заключителния документ от XIIIта среща на министрите на 

външните работи на АСЕМ (Мианмар, 2017) е изрично подчертан ангажиментът на 

държавите на правителствено ниво да осигуряват условия за гарантиране на човешките 

права и основни свободи на всички граждани, както и да спомагат за провеждането на 

политиката за равнопоставеност на половете. За постигането на тази цел държавите 

подчертават важната роля на правителствата, международните и регионални 

организации за защита на човешките права, гражданското общество, като се позовават 

на успешния пример за диалог и обмен на добри практики, в какъвто се е превърнал 

семинарът в София с включването на деца в процеса на взимане на решения. 

Част от инструментариума на АСЕФ е да сътрудничи с акредитирани 

академични институции, да организира тематични междуконтинентални научни 

семинари за правата на човека и правата на децата, да инициира междуконтинентални 

научни работилници за експерти от политическия свят, представители на НПО и 

академични представители. В резултат на всичко това да поддържа активна издателска 

дейност в подкрепа на мисията и политиките на АСЕМ. В 20 годишната история на 

АСЕФ не са публикувани специализирани издания, посветени на участието на децата в 

процесите на взимане на решения. Отчетено от АСЕФ и АСЕМ като иновация, 

детското участие е включено в Програмата за сътрудничество между АСЕФ и 

Университета в Лайден, Холандия през 2018 г., с която следва да бъдат обвързани и 

серия от публикации.   

Видно от представения обзор на международните политики, дискусията за 

правата на детето покорява демократичния свят през последните три десетилетия. Тали 

Гал и Бенедета Дурами обобщават, че сред широкия кръг права, правото на децата да 

участват в процесите на вземане на решения, които засягат техния живот се счита за 

върховенството на правния регламент и негово е централното въздействие върху 

дискурса за правата на децата (Gal, T.; Duramy, B.; 2015). В сборника „Международни 

перспективи и емпирични открития по детското участие“, авторите подчертават, че ако 

децата са отделни човешки същества с индивидуални чувства, възгледи и перспективи, 

заслужаващи внимание, те трябва да имат право да ги изразяват свободно и да ги 

приемат сериозно в съответствие с възрастта и нивото на развитие.  
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Съвремеността на парадигмата за детското участие прозира в политиките на 

всяка от международните организации. Ненаситеността от разработки, практики и 

насоки създава възможности за разгръщане на серии от обстоятелства, които 

препятстват прилагането на безпрецедентно признатото право на детето да участва в 

процесите на взимане на решения, които го касаят. Актуалността на инвестицията в 

целенасочени усилия за овладяване на предпоставките и стимулиране на 

възможностите за детско участие е видима и ясно проследима в динамиката на 

международната политическа дейност.  

 

2.4. Детското участие в други страни 

     

Активността на международните организации в подкрепа на участието на 

децата в процесите на взимане на решения рефлектира пряко върху създаването и 

утвърждаването на практики на национално, регионално и местно ниво в държави и на 

петте континента и членуващи в различни или няколко международни обединения. 

Макар вече да бе посочено по-горе, че целенасочени политически ходове се 

проследяват през последните три декади, при анализа на идентифицираните 

чуждестранни практики предизвикателство се оказва систематизирането им в 

специфична класификация. Обхванатите примери са разнообразни както като подход, 

така и като географско присъствие; предпоставките и реализирането им са в 

несистемна хронология, а намесата на даден орган от обществената йерархия в 

съответната държава също е на различно ниво.   

Малцина са авторите и организациите, които публикуват наблюдения и/или 

характеристики за детското участие по света. Тали Гал и Бенедета Дурами създават 

сборника „Международни перспективи и емпирични открития по детското участие“,  в 

който се представят практики от Израел, Нова Зеландия, Австралия и частично САЩ, 

като отбелязват, че правото на участие поражда огромни предизвикателства при 

неговото прилагане по целия свят (Gal, T.; Duramy, B.; 2015). Вдъхновените от 

Конвенцията на ООН за правата на детето застъпници и политици инжектират 

терминологията за правата на децата в различни обществени и частни сфери. Отчита 

се, че в много юрисдикции по света са установени закони, наредби и механизми, които 

се отнасят до правото на децата да участват в процесите на вземане на решения, 

засягащи техния живот; и все пак тези тенденции в световен мащаб рядко са 

съпътствани от емпирични изследвания. Ефективността на различните политики за 
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постигане на смислено участие за деца от различни възрасти, култури и обстоятелства 

остава до голяма степен недоказана емпирично все още.  

УНИЦЕФ посвещава огромен обем от своите ангажименти на детското 

участие и издава редица публикации, свързани с примери за детско участие, насоки за 

иницииране на детско участие, както и инструкции за медийни изяви при отразяване на 

детското мнение. С нарастващото осъзнаване на важността на политиките, основани на 

доказателства, става ясно, че без емпирични изследвания за прилагането на правото на 

децата на участие е трудно да се насърчи тяхното ефективно включване в процеса на 

вземане на решения, за това и УНИЦЕФ подкрепя организационно и финансово серия 

от изследвания по света, в които гласът на детето да бъде ясно чут и отразен.  

Проследяването на практиките в други държави е частично обогатено и с 

примери от международни обединения на НПО. Информацията представя как детското 

участие се прилага на практика в наши дни, организирана в азбучен ред на страната по 

произход. Много от посочените данни са описания на иновационни програми, които 

ангажират децата и младежта в процесите на вземане на решения, както и 

проницателни констатации относно това какво мислят децата; включват опит от 

участието на деца в закрилата на детето, правосъдието за малолетни и непълнолетни, 

семейните спорове, научните изследвания и разработването на политики. Обзорът на 

практиките в други страни обогатява емпиричните доказателства за начините, по които 

децата участват в процесите на вземане на решения, но и допринасят за теоретичното 

развитие на значението на „участие“ по отношение на децата.  

 

2.4.1. Великобритания  

 

Във Великобритания има дълги традиции на представителна демокрация. 

Следователно участието на децата в парламентите на ниво градска общност не е 

необичайно за тази страна. С правилната организация на този процес децата се 

включват пряко в процеса на разработване на проекти и дебати за тяхното приемане. 

Детски екологичен парламент (детски парламент за околната среда). През 

март 1999 г. се проведе първото заседание на Детския екологичен парламент в квартал 

Hammersmith-Fulham (Лондон). Министерството на образованието, заедно с отдела по 

околна среда на споменатия градски район, признавайки стойността на включването на 

децата в процеса на управление на качеството на околната среда (в края на краищата, 

качеството на околната среда има пряко въздействие върху децата, тяхното здраве и 
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качество на свободното време), създава Парламента на децата за околната среда, 

свикван ежегодно. Работата с децата, които тогава говорят на парламентарни сесии, 

беше осъществена с подкрепата на Центъра за градски изследвания на окръг 

Хамърсмит-Фулъм. Парламентарните срещи се основават на доклади, представени от 

избрани представители на училищата. Докладите на децата се оценяват от поканените 

съдии и от самите участници в парламентарните изслушвания. В докладите децата 

разглеждат най-важните въпроси според тях, споделят резултатите от своите мини-

проучвания, които по правило се провеждат под формата на анкети на местни жители, 

интервюта. В някои случаи, в хода на работата по доклад, децата се консултират с 

представители на местните власти. Идентифицирайки проблемите, децата се опитват 

да намерят начини да ги решат, да разработят препоръки. 

Мултимедийни консултации с деца и младежи във Великобритания: 

Детското дружество (НПО) провежда консултации с деца и млади хора с увреждания 

през 2000 г., за да придобие възгледи и опит за услугите, които получават в рамките на 

обхвата на местните власти, с цел да им бъдат осигурени услуги. Включени са общо 

200 деца и младежи. Консултацията се съсредоточава върху възгледи като опит в 

програми, свързани с прехода към зряла възраст, игра и свободно време, грижи за 

дома, както и процеси за оценка и преглед. Инициативата включва деца с физически 

увреждания, сензорни увреждания и трудности при ученето. Процесът на 

консултиране се различава от традиционните форми, като се използва мултимедиен 

подход. Използването на драма, песни, изкуство, анимация, истории и видео-дневници 

са само някои от методите, които се използват за придобиване на възгледите на децата 

и младите хора. Този подход дава възможност да предадат своите преживявания и 

възгледи чрез избран от тях носител. Основна група от млади хора, участващи в 

консултацията, са обучени и включени като изследователи. Тяхната задача е да работят 

с групи деца и млади хора и да ги подкрепят, за да изложат мненията си в 

мултимедийна презентация (https://www.kidsandyouth.com/about/). 

Този проект подчертава значението да се предложат на децата творчески и 

разнообразни методи за предаване на техните идеи и опит, особено на тези, които биха 

могли да изпитват трудности при използването на по-конвенционални подходи. 

Проектът също така демонстрира, че децата с увреждания, както и всички останали 

деца, могат да действат като изследователи, когато са обучени и подкрепени по 

подходящ начин, като по този начин придобият огромно доверие, самоуважение и 

чувство за постижение. 

https://www.kidsandyouth.com/about/
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Детска болница Дерби, Великобритания: По време на изграждането на нова 

детска болница във Великобритания през 1992 г., 130 деца са поканени да участват в 

групови дискусии и семинари, за да се установи какво искат от болницата. Децата са 

привлечени от местните начални и средни училища и са запитани какво харесват и не 

харесват, когато посещават болница, както и какво може да се подобри 

(https://www.uhdb.nhs.uk). Консултацията се провежда преди работата на архитектите. 

Работата с децата дава на екипите идеи не само за вида на сградата и средата, която 

децата искат, но и как искат болницата да работи. Архитектите откриват, че процесът е 

поучителен и творчески. В тази инициатива има истински опит да се включат деца, 

преди да се вземат решения за болницата. Ето защо съществува реална възможност 

предложенията на децата да бъдат включени. От самото начало става ясно, че ролята 

на децата е да допринесат с мислите и идеите си, докато всички окончателни решения 

ще бъдат на здравния орган, отговарящ за болницата. 

 

2.4.2. Детският парламент в Зимбабве 

 

Организацията за африканско единство (ОАЕ) обявява годишен "Ден на 

африканското дете". В Зимбабве Президентът решава да отпразнува събитието, като 

създаде ежегоден детски парламент. Темата всяка година се избира от ОАЕ. 

Потенциалните членове на детския парламент се избират в училищата и се конкурират 

чрез писмена реч и публично изказване, за да представляват своя избирателен район на 

парламентарната сесия. Делегатите идват от началните и средните училища и се 

избират за една година. Парламентарното заседание продължава един ден, като един 

ден се отделя и за репетиции. Децата-депутати получават по две минути, за да говорят 

по избраната тема. Министрите (на възрастните) участват в срещата на детския 

парламент и отговарят на децата-парламентаристи, след което децата биват разпуснати 

(https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/story/dac2018-zimbabwe2/).  

Даването на възможност на децата да отправят своите притеснения 

директно към правителството е важна стъпка; обаче капацитетът на тази инициатива да 

предостави възможност на децата да дадат значителен принос в политическия дневен 

ред е възпрепятстван от редица фактори, идентифицирани от самите деца: 
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• Няма ясни критерии за подбор, на практика децата се избират по силата на това, 

че са момичета или момчета, добри академични постижения и компетентност на 

английски език. Липсва и представителство на деца, които са извън училище; 

• Децата-депутати нямат възможност да се срещат заедно предварително, за да 

обсъждат идеите си за Парламента и това създава тенденция да възприемат 

събитието като конкурс, водещ до нежелание за обмен на информация; 

• На децата не е предоставено обучение за ролята им на депутати; 

• Няма програма за финансиране на участието в Парламента, което сериозно 

ограничава възможностите на децата да предприемат дейности във връзка с 

ролята; 

• Няма никакви последващи действия в самия детски парламент, което оставя 

децата-депутати без роля или дейности в реалността. Възгледите, формулирани 

в Парламента, не се преследват, а децата не могат да играят постоянна роля като 

защитници на правата на другите деца. Децата нямат никаква подкрепа от 

влиятелни възрастни, които биха могли да им помогнат да използват ролята си 

на депутати по-ефективно; 

• Не се водят систематични записи за Парламента на децата, които подкопават 

всяка възможност за сериозен отговор от възрастните към загрижеността на 

децата. Също така няма данни за минали или настоящи деца-депутати. 

 

2.4.3. Северна Ирландия 

 

Правата на децата в Северна Ирландия като административна част от 

Великобритания са отговорност на Комисаря по въпросите на децата и младежите. 

През първата декада на ХХI век, повлиян и от интензитета на инвестирани усилия в 

участието на децата от страна на международните организации, Комисарят възлага 

изследване на ситуацията по участие на децата в процесите на взимане на решения в 

училище. Изследването констатира за първи път наличието на форми на изразяване на 

децата и въвежда в Ирландия понятието „глас на ученика“. Лаура Лънди прави критика 

върху изследването, оценявайки някои от пречките пред смисленото и ефективно 

прилагане на правото в рамките на образованието (Lundy, L.: 2007). Лънди твърди, че 

фразите, които обикновено се използват като съкращения за член 12, като например 

„глас на ученика“, имат потенциала да намалят неговото въздействие, тъй като 



 

125 
 

осигуряват несъвършено обобщение на пълния обхват на задължението. В тази връзка 

Лънди предлага нов модел, който има четири ключови елемента, за концептуализиране 

на член 12 - пространство, глас, публика и влияние.  

И през втората декада на ХХI век Северна Ирландия продължава 

политически да насърчава правото на децата да участват в процесите на взимане на 

решения, инвестирайки най-вече в системата на образованието. На тази основа през 

2016 г. се провежда иновативно изследване на готовността на педагогическите кадри в 

предучилищното образование да взаимодействат с децата, основавайки се на 

принципите на детското участие в най-ранна възраст. Изследването се провежда в три 

наблюдавани детски градини в продължение на три години, започвайки работа с деца 

от 2-годишна възраст. Администрацията на Националния Омбудсман също е 

ангажирана да проследи изследването и да се ангажира в дейността си с уважаване 

правото на децата да изразяват своите позиции и мнения в процесите, които ги касаят 

(https://www.ombudsman.ie).  

Северна Ирландия се включва и в пилотното приложение на Инструмента 

на СоЕ за оценка на детското участие. Също така ангажира активно и реформата на 

правосъдната си система в посока включване на децата в правните процеси и 

процедури.  

През 2015 г. Северна Ирландия приема Национална стратегия за участието 

на децата и младите хора (National Strategy on Children and Young People's Participation 

in Decision-Making 2015-2020).  

 

2.4.4. Ирландия 

     

Опитът на Ирландия е много важен от гледна точка на участието на децата 

в различни инициативи за вземане на решения, които са с порядък на върха на стълбата 

на Харт. Ирландия има богат опит в консултирането на деца по различни въпроси. На 

първо място, в училищата има консултативни детски съвети, които участват в 

Упълномощените органи на ирландското правителство по тези въпроси се 

администрират от Службата на министъра на децата и въпросите на младежта 

(OMCYA). Те се интересуват от консултациите с децата и младите хора, за да изяснят 

своите становища по редица важни въпроси. Такива консултации обикновено се 

провеждат на национално равнище. Теми за консултации с деца на национално ниво:  
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• Планиране и разработване на концепцията за национална игрова политика за 

децата (2003).  

• Развитие на националната политика за свободното време и отдих (2005).  

• Разработване на националната система за показатели за хуманно отношение към 

децата (2005). 

• Конвенцията на ООН за правата на детето (2006).  

• Определяне на възрастта на законната сексуална активност (2006).  

• Развитие на ирландската стратегия за младежка справедливост (2007). З 

• Злоупотреба с алкохол в младежката среда (2007).  

• Психично здраве на децата и юношите (2008). 

В допълнение към консултациите в Ирландия, съществува система за 

развитие на младежките представителни органи, които възприемат интересите на 

децата както на местно, така и на национално равнище. Местнитe oргани Comhairle na 

nÓg  са система от общински младежки съвети, които предоставят на децата и младите 

хора възможност да участват в процеса на вземане на решения по отношение на 

изготвянето на политиките и производството на обществени блага на местно равнище. 

Comhairle na nÓg  са основани като част от националната Детска стратегия през 2000 

г.в 34 града, а местното правителство е длъжно законодателно да гарантира 

нормалното функциониране на младежкия съвет. В момента местните съвети имат 

свои собствени интернет сайтове, а системата се слива в мрежа от сайтове в цялата 

страна. В по-голямата си част тези органи се финансират от бюджета на Агенцията по 

линия на Министерството на децата и младежта, като по този начин се доказва 

участието на децата в политическия процес в Ирландия. Делегатите от местната 

народна комисия се избират да представляват интересите на своите общини в 

централния Национален младежки парламент (Dáil na nÓg). Много местни власти в 

страната извършват огромно количество работа заедно с местните детски съвети, които 

ги включват в проекти като: 

• Разработване на начини за управление и планиране на развитието на младежки 

кафенета и центрове за отдих. Развитието на детски площадки.  

• Насърчаване на активната гражданска позиция на децата и младите хора.  

• Разпространението и насърчаването на правилата за движение сред младите 

хора.  
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• Контрол на чистотата и безопасността на училищните автобуси. Разработване 

на планове за опазване на паметниците на културата и опазване на околната 

среда. 

По един делегат, избран от местния съвет Comhairle na nÓg, се отправя на 

национално равнище Dáil na nÓg. По този начин интересите на децата от местните 

общности могат да бъдат представени на национално равнище. Съветът се избира за 

година и се подкрепя както от Агенцията за деца и младежи, така и от Националния 

младежки съвет на Ирландия. В допълнение, през 2007 представителите на Dáil na nÓg, 

с подкрепата на Министерството на децата и младежта, организират „кампания за 

честност”, насочена към промяна на отрицателния портрет на тийнейджър, който 

обикновено се представя в медиите, към по-позитивен. За целта са били организирани 

поредица от интервюта с деца и тийнейджъри за медиите. Кампанията е била успешна: 

медиите започват да обръщат повече внимание на положителните качества на 

ирландските тийнейджъри.  

Форумът за деца и младежи е бил създаден през 2004 г. по инициатива на 

министъра на децата и младежта. Тридесет тийнейджъри на възраст 12-18 от цялата 

страна се събират за форума. Участниците в Националния форум се номинират както 

от  Comhairle na nÓg, така и от общностни организации, представляващи деца, чиито 

гласове рядко се преброяват в процеса на вземане на решения (сираци, хора с 

увреждания, деца от семейства в неравностойно положение). Форумът предоставя 

безценна помощ на Министерството на младежта, като предоставя съвети по следните 

въпроси:  

• Разработване и определяне на рамката на националната политика за свободното 

време и свободното време. Проектирането и определянето на съдържанието на 

уебсайта на Агенцията на Министерството на младежта.  

• Работа в тръжната комисия за предоставяне на услуги на деца и младежи.  

• Предоставяне на здравни услуги за юноши.  

В допълнение към Националния форум, има и местни форуми, където, 

например, има делегиране на кандидати на местните съвети. Системата от 

представителни органи на младежта в Ирландия може да се се илюстрира от 

делегацията на представители в детския съвет на Дъблинския център.  Въпреки 

развитата мрежа от детски представителни органи и редовни консултации с децата по 

различни въпроси на политиката за младежта, в Ирландия няма много проекти на 
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общинско и национално равнище, където самите деца са отговорни за конкретни 

проекти за подобряване на градската среда. Издаването на отзиви за прилагането на 

националната стратегия за децата. 

В Ирландия програмата за включване на децата в процеса на вземане на 

политически решения се нарича Програма за приобщаване (Inclusion Programme). 

Създадена е през декември 2007 г. Тогава вземат участие около 68 души като се вземат 

предвид младите хора от едни и същи социални групи, които са били ангажирани в 

други проекти, осъществявани от публични организации - общо 86 души. Програмата 

става успешна в кратък период от време, но това не означава, че е необходимо да се 

спре до това положение.  Необходимо е увереност, че децата, участващи в този проект 

успешно ще преминат социализация и ще се присъединят към структурата на детските 

консултантски организации.  В резултат на програмата става ясно, че децата от 

маргинализирани среди няма да могат участват в процеса на вземане на решения, тъй 

като се нуждаят от допълнителен външен тласък. Именно за това служи Inclusion 

Programme. Съответно тези практики се считат за ефективни и следователно те следва 

да бъдат насърчавани и финансирани от държавния бюджет. 

 

2.4.5. Нидерландия 

     

Холандският град Тилбург заема специална и малко по-различна позиция от 

други градове в привличането на деца и млади хора към процеса на вземане на 

решения.  В подготовката за проекта „Растем в Тилбург”, възгледите на децата и 

младите хора в града първоначално изиграват ключова роля. Проектът е тествал 

различни видове взаимодействия с деца и младежи:  

• Консултации с млади хора: повече от 500 деца на възраст 10-18 са били 

интервюирани по различни проблемни въпроси. В резултат на това повече от 

половината респонденти смятат, че градските власти не вземат предвид 

мнението на младите хора. Оценка на работата на младежките организации и 

сдружения: оценката на тези организации, предоставящи услуги на младите 

хора, беше извършена въз основа на методологията за SWOT-анализ.  

• Тематични дискусии: публични дискусии и дебати относно социалните услуги 

за младите хора, потенциалът на младите хора, възможностите за 



 

129 
 

самозадоволяване в града, дискусиите, с изключение на децата и младежите, се 

проведоха в различни части на града родители и представители на общините.  

• Изследователски групи: съставени от представители на млади хора, общини и 

нестопански организации, тяхната задача беше да оценят работата, извършена 

за подобряване на градската среда. След консултациите властите в Тилбург 

решават да създадат всички условия за участие на децата в процеса на вземане 

на решения относно развитието на градската среда и инфраструктурата.   

Въпреки това, заслужава да се отбележи, че градските власти решават да 

откажат да създават младежки съвети, тъй като те са съставени главно от високо 

образовани и добре осигурени млади хора. В резултат на това, интересите на всички 

деца и младежи на града, особено на маргинализираните, които се нуждаят от 

подкрепа на първо място, не са взети под внимание. Освен това младите хора се 

интересуват от събития, които са по-малко формални и по-спонтанно и творчески 

изразени, отколкото  срещите. 

Форми на участие на децата за ангажиране на различни млади хора в 

процеса на вземане на решения (Нидерландия, „Растем в Тилбург” проект)  

1) Младежки посланици. Това са млади хора (обикновено навършили 18 години), 

които са постигнали известен успех и по този начин са доказали, че знаят как да правят 

„правилните неща” за самоизпълнение и могат да преподават тези неща на деца и 

юноши (обикновено близо до младежката култура музиканти, художници-графици).  

Посланиците се възприемат от децата и младите хора като положителен модел за 

подражание на съвета, които не биха били толкова интересни като забавление. 

Функции на посланиците: представляват интересите на младите хора в общините и 

участват във вземането на решения от името на младите хора (Институтът на 

посланиците замества младежките съвети) по функции; Участие в различни дейности 

за деца и деца; проследяване на всички нови популярни тенденции в младежката 

култура на града, за да предадат информация за тях на лицата, вземащи решения.  

Посланиците се срещат редовно помежду си и с политиците, за да обсъдят въпросите, 

свързани с децата и младежите и перспективите за младежка политика. За да 

функционира правилно тази институция, децата се нуждаят от голямо доверие в 

посланиците, като техни официални представители. 

2) Младежки издателски дом. Това е името на централизиран център за събиране на 

информация, който е от интерес за младите хора. Официалното издание на 

организацията е списание „Insite”, материалите за което се събират от деца и младежи 
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и самият брой е напълно подготвен за печатане от млади хора. Младежкото 

издателство и списанието са важни канали за диалог между ръководителите на 

общината и децата. 

3) Училището като център за дискусии. Училищата са основното място за срещи на 

деца и юноши с младежки посланици и представители на общината за размяна на 

мнения.  

4) Проекти, инициирани от младите хора.  Всеки общински район предоставя отделни 

средства за изпълнение на собствените си проекти на младежта (образование, игри, 

отдих, спорт). 

5) Информационни центрове. Те са специални места, където децата и възрастните 

могат да научат необходимата информация или да се свържат с местните власти, не 

само в спешен случай. Самата идея на информационния център означава наличието на 

информация за всички желаещи по всяко време. По този начин Тилбург има програма 

за включване на децата в процеса на управление на града, като главният консултативен 

орган се явява в Съвета или в местния детски парламент, както и специален институт 

за младежки посланици. Има пълно участие на младите хора в организацията и 

изпълнението на проекта, което съответства на 7-8 стъпала на стълбата на Харт. 

 

2.4.6. Италия 

     

Италия първоначално изостава от съседите си в ЕС при ангажирането на 

деца в управленски решения. Въпреки това, през 2001., в Рим, благодарение на 

признанието на най-високото ръководство на Рим, способността на децата да 

допринесат положително за управлението на града е стартирането на проект, наречен 

Градът на децата. Сега в града, заедно с официалния общински съвет, има нов 

консултативен орган-Детския общински съвет (DMS). От името на градската 

администрация е създадена специализирана работна група (Град на детската 

лаборатория). Неговите задачи включват организиране на работата на DMS и 

поддържане на връзката между DMS и официалния общински съвет. Освен това 

задачата на работната група е да работи с организации като нея на национално и 

международно ниво. 

Детският общински съвет (DMS) работи въз основа на принципа на промяна 

на състава - всеки член работи за максимум две години. Едно училище е представено 
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от двама делегати -ученици от 4-ти и 5-ти клас, момче и момиче. В края на 5-ти клас 

ученикът се отстранява от DMS, а в началото на следващата учебна година на случаен 

принцип е избран нов представител от 4-ти клас на училището. Заседанията на DMS се 

провеждат редовно. Между срещите децата информират съучениците си за 

дискутираните въпроси, изучават мненията на своите съученици, записват 

предложенията им. Някои от темите за обсъждане на срещите на DMS се избират от 

самите деца, другата част се предлага за обсъждане от официалната администрация на 

града. DMS следи за изпълнението на своите предложения, които са договорени с 

официалната администрация. 

На срещите на DMS не се гласува с мнозинство – предложенията, които 

защитават най-добре правата на децата, са избрани, дори ако са изразени от 

малцинство. От възрастните, само модераторите могат да присъстват на заседанията на 

DMS. Единственият възрастен, който се радва на изключителното право да присъства 

на срещите на DMS, може да задава въпроси или просто да слуша - това е кметът на 

града.  DMS делегати имат възможност да поискат срещи с всички общински 

правителствени представители. Съвместно заседание на DMS и Общинския съвет се 

провежда най-малко веднъж годишно. На тази среща децата докладват за извършената 

работа, представят своите предложения, идеи, имат възможност да поискат нещо или 

да протестират. Не всички молби за деца биха могли да бъдат изпълнени, но от 

ключово значение е, че изявленията им са разглеждани и се вземат предвид. 

Длъжностните лица от официалната администрация обсъждат с децата възможни 

промени в програмата на действие, понякога предлагат решения за които деца се 

колебаят да питат или не знаят. 

В допълнение към Италия, има редица испаноговорящи градове, които 

работят по подобна програма, като Барселона, Валенсия, Мадрид и Буенос Айрес.    

 

2.4.7. Молдова 

     

През последните две декади Молдова полага целенасочени усилия в 

предприемането на важни стъпки към прилагане на правото на всяко дете да бъде чуто 

и мнението му да бъде взето предвид сериозно. От една страна насърчава активно 

гражданския сектор да инициира добри практики с включването на деца. От друга 

страна ангажира правителството с Инструмента на СоЕ за оценка на детското участие. 
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От трета страна ангажира социалната инфраструктура и системата за социална грижа 

първа да въведе в практиката включването на децата във взимането на решения. 

Съществена особеност за същия времеви период е фактът, че близо 200 000 

деца в учебна възраст растат без родителска грижа в Молдова, тъй като родителите им 

са икономически мигранти. Феноменът на масово родителско отчуждение отразява 

ограничения контакт с родителите, промяната в представата за семейство и семейни 

връзки, както и различното разпределение на обичайните за детската възраст 

отговорности. Също така променя състава на аудиторията, пред която детското мнение 

се изразява: обичайната представа за родителска аудитория е изместена от аудиторията 

в малката местна общност. В заключенията от изследването на детското участие, 

експертния екип на СоЕ отбелязва, че този феномен може да романтизира връзките на 

децата с родителите (в ситуация на родителско отсъствие и силно развито желание за 

компенсиране на тази липса от страна на децата) и да създаде вярването, че родителите 

винаги или почти винаги ще изслушват децата и ще се съобразяват с детското мнение 

(www.coe.int). Това може и да изкриви представата на децата за участие, като го доведе 

до разбирането, че когато искат нещо от родителите си, те обикновено го получават 

под формата на компенсиращи скъпи подаръци.  

Промяната на културата и нагласите сред населението на Молдова се отчита 

като основно обстоятелство в прогреса на детското участие и предприеманите 

политически мерки в негова подкрепа.   

Към настоящия момент в Молдова съществуват няколко местни и 

регионални детски съвета, които стимулират правителството да създаде Работна група 

по мониторинг на правата на децата. Една от нейните цели е да интензифицира 

процесите по мултиплицирането на добрите практики в Молдова – като процедурите за 

алтернативна социална грижа с включването на детското мнение.  

 

2.4.8. Словакия 

     

През 2011 година Словакия се включва в Програмата на СоЕ „Изграждане 

на Европа за и с деца“ (www.coe.int). Целта е да се даде възможност добрите практики 

от Словакия да бъдат видими в европейското пространство от една страна, а от друга 

страна да се консолидират самите добри практики в бъдеща национална политика по 

детското участие. Причината Словакия да се включи в Програмата на СоЕ е 

инициатива на група словашки деца, които съветват СоЕ да бъде по-емпатичен; да 
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уважава всяка личност, независимо колко млада е и да стимулира кампания за 

привличане на вниманието на възрастните върху ползите от детското участие.  

В Словакия законодателството фокусира значително внимание върху 

правото на децата да бъдат чути и взети сериозно, в частност в правните процедури и в 

контекста на здравните грижи. Твърди се, че съвременната правна рамка има 

необходимост от време и допълнителни грижи, за да се превърне в масова практика 

така, че децата да са наясно как да ползват своите права и тяхното мнение да участва в 

процесите, регламентирани от законодателството в страната. Една от 

идентифицираните стъпки е да се обучат професионалисти, които работят с деца и 

млади хора; да се създаде методология за подготовка на кадри и да се приложат 

обучителни модули в различни общности (в т.ч. и семейни), в които децата обичайно 

пребивават по-дълго време – училище, семейство, спорт, здравеопазване. Практиката 

също така следва да отчита равнопоставеност у децата-участници: включване на деца 

от етническите малцинства, децата с увреждания, както и децата, отпаднали от 

училище.  

В Словакия съществуват различни добри практики за изразяване на 

детското мнение – детски говорители в училище, общностен съвет, общински детски 

съвет или друга форма. Всички тези практики съществуват самостоятелно помежду си, 

не са синхронизирани и/или консолидирани. В тази връзка Словакия предвижда като 

стъпка към създаване на национална политика по детското участие да разработи 

консултативни органи за осигуряване мониторинга на различните практики и 

стандарти, както и реализиране на връзката между правната рамка и динамичната 

практика.  

 

2.4.9. Детският парламент в Словения 

 

След въвеждането на парламентарната демокрация в Словения през 1990 г., 

е създаден Детски парламент. Всяка година на децата в училищата се представя 

избрана тема и им се дава възможност да се запознаят в дълбочина с нея. Повече от 100 

младежи на възраст между 13 и 15 години са избрани чрез системата на техните 

училища да присъстват в Парламента на Словения, за да участват директно в 

дискусията по съответната тема (http://www.slovenia.si/slovenia/state/parliament-the-

national-assembly/). В края на сесията, те заедно избират темата за следващата година. 

http://www.slovenia.si/slovenia/state/parliament-the-national-assembly/
http://www.slovenia.si/slovenia/state/parliament-the-national-assembly/
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Първоначалната тема е “Сигурността и здравословната околна среда”. Но по времето 

на втория парламент картината се променя драматично във връзка с войната на 

територията на Словения, Хърватска и Босна. Младите хора използват Парламента, за 

да изразят загрижеността си за бъдещето и опасенията, че политиците не успяват да 

развият ефективно управление; изразяват своя гняв, страх и чувство за предателство, 

чувство за непредоставяне на защита, за неуспеха на училищата да осигурят 

подходящо обучение. Политиците са склонни да чуят децата и ангажират Парламента с 

доклад за напредъка по препоръките на предишния парламент. Въпреки че самият 

доклад съдържа само няколко конкретни постижения, тази практика демонстрира пред 

децата, че техните опасения се вземат на сериозно. Третият парламент се фокусира 

върху създаването на училища, които са приятелски настроени към деца. За разлика от 

предходната година акцентът е върху конкретни предложения за подобрение, а не 

върху критики. През 1993 г. темата е „приятелство без насилие” - признание за 

необходимостта децата да поемат отговорност за собственото си поведение, като 

същевременно признават, че възрастният свят трябва да се занимава с проблемите на 

наркотиците, насилието, злоупотребата с алкохола, насилието над деца от възрастни, 

насилие в медиите и наличието на война. Ключов елемент, в противовес на очаквания 

политически популизъм с участието на децата, е ясната демонстрация на политиците, 

че желаят да слушат, да обмислят предложенията и проблемите, повдигнати от децата, 

и да действат, когато е възможно. В допълнение, процесът демонстрира, че децата са 

способни да развият свое собствено усещане за демократична отговорност, доколкото 

разпознават, че са възприемани сериозно. 

 

2.4.10. Финландия 

 

През 2004 г. Финландия възприема принципа програмата за основно 

образование да бъде съставяна задължително с участието на родителите на учениците, 

като същевременно се създадат условия и децата да бъдат включвани в разработването 

на учебната програма. Революционният за времето си подход е подтикнат от 

обстоятелството, че по-малко от 10 % от учениците в юношеска възраст харесват 

училището си и желаят да посещават училище (www.oph.fi). 

За да се реализира принципа на участие в учебната програма, всяко 

училище обичайно има „ученическо тяло“ – ученически съвет, изразяващ позицията на 

http://www.oph.fi/
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учениците по училищните въпроси. Всяко училище има и съпътстваща родителска 

асоциация.  

В периода 2009-2010 г. финландското правителство провежда мащабно 

проучване в образователната система, насочено към идентифициране на основните 

цели на образованието в ХХI век, разпространението на знанията, подготовката на 

педагогическите специалисти и природата на доброто училище. Близо 60 000 ученици 

от цялата страна се включват в проучването, за да представят своите възгледи относно 

професиите на бъдещето, уменията, необходими за бъдещето и начинът, по който 

училището следва да се промени, за да е адекватно на бъдещето. В резултат, Законът за 

гимназиалното образование регламентира задължението учебните програми в горен 

курс да бъдат съветвани с ученическите съвети. Законът за началното образование, 

както и Законът за професионалното образование, Законът за университетите и 

Законът за политехническите въпроси също регламентират консултирането на всички 

решения, които касаят учащите със самите учащи (www.coe.int).  

Финландското законодателство регламентира консултативен процес по 

отношение на образователните въпроси с учащите се деца и младежи. Същевременно, 

ако училищното ръководство не възприеме подхода за функционирането на 

ученически съвет, следва да осигури други форми на представителство на мнението на 

децата, но всичко това не е абсолютно задължително. Въпреки това популярността на 

детските и младежки форми се разраства през последните години и така те фактически 

присъстват и функционират на територията на всяка община и регион. Също така 

активно взаимодействат помежду си, организират съвместни инициативи и са 

обединени в общи организации, тип „umbrella“ както на ниво начално училище, така и 

на ниво гимназиален курс. Съществуват 4 независими ученически организации на 

гимназиално ниво – SLL, FSS, OSKU и SAKKI, а на ниво начален курс на обучение – 

една.  

По данни на Националния институт за здраве и благоденствие към 2009 г.  

40 % от началните училища и 98 % от гимназиалните училища имат функциониращи 

ученически съвети (https://thl.fi/web/thlfi-en). Въпреки тези мащабни данни за създадена 

инфраструктура във Финландия, УНИЦЕФ публикува изследване за същия период, по 

данни на което, едва 21 % от децата в гимназиален курс във Финландия активно 

участват. В сравнение, данните за северните държави за същия период показват 38 %. 

Отново по данни на УНИЦЕФ, при наличие на 342 общини, едва в 20 има създадени 

местни детски съвети/парламенти (unicef.org: 2009).  
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В сравнение с активното въвличане на родителите в училищния живот, 

участието на децата е все още недостатъчно активно и тепърва предстои да се развива. 

Участието на децата в гимназиален курс е значително по-активно от това в начален 

курс, а това в предучилищна възраст въобще не е развито.  

 

2.4.11. Франция 

     

Младежките съвети функционират във Франция от 70-те години на миналия 

век и до ден днешен все още съществуват няколкостотин 

(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki). Тяхната роля е да изяснят 

загрижеността на децата и младите хора за техните местни общности. През 1991 г. е 

създадена Националната асоциация на детските и младежки градски съвети. На 

първата годишна среща присъстват 700 младежи и 400 възрастни, а на последвалите 

срещи присъстват министри от правителството (Amsden, J.: 2007). Постиженията на 

младежките съвети са значителни, в т.ч. създаването на скейтборд зони, места за деца с 

увреждания, анимационна библиотека, подобрени транспортни съоръжения, социални 

събития, създаване на градски карти на Брайлова азбука и видеоклипове, показващи 

загрижеността на децата и младите хора за техните градове.  

Както броят на младежките съвети, така и тяхното продължително 

съществуване сочат сериозността, с която тези органи се разглеждат във Франция. 

Важен елемент от обхвата и ефективността им е политическата им ангажираност както 

на национално, така и на местно ниво. Те се разглеждат като ефективно средство за 

включване на младите хора в техните местни общности. 

 

2.4.12. Международната платформа Euronet  

     

Юронет (Euronet - европейска мрежа за правата на децата) стартира 

консултации по дискриминацията и социалното изключване на деца в Брюксел през 

2000 г. Euronet, иска да открие дали децата се чувстват дискриминирани като деца, 

какво въздействие има дискриминацията върху живота им и дали те искат по-големи 

възможности да участват в политически решения на национално и европейско равнище 

(https://www.euronetworldwide.com/en/). Euronet предприема консултации в пет страни 

чрез групови дискусии, анкети, интервюта, проведени от самите деца, национални 

семинари и накрая съвместно заседание на представители на младите хора в петте 
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участващи страни. Целта е да се изготви набор от препоръки, които да бъдат 

представени на институциите на Европейския съюз. Тези заключения са представени 

от самите деца на семинар, организиран в Европейския парламент. Коментар: децата са 

идентифицирани чрез членството на Euronet на национално равнище и след това 

консултират процеса с широк кръг от деца в своите страни. Макар инициативата да е 

замислена от възрастни, след като основната група от деца са идентифицирани, те 

играят съществена роля в проектирането и разработването на проекта. Окончателните 

препоръки, базирани на процеса на консултиране, са подготвени и произведени от 

децата с възрастни, които играят поддържаща и улесняваща роля. Проектът  на Euronet 

показва, че децата от различни страни и култури и без общ език успяват да си 

сътрудничат и работят ефективно за постигането на обща цел. Констатациите от 

консултацията също така разкриват значителна степен на последователност в техните 

опасения относно правата на децата по отношение на демокрацията и гражданството, 

насилието, образованието. 

 

Основни изводи по отношение политиките за участие на децата в 

национален и международен контекст: 

Държавите демонстрират осъзнаването на жизненоважното значение децата 

да участват във всички процеси на взимане на решения, които ги касаят. Навсякъде по 

света децата вече участват в различни форми, различни прояви, с различна честота и в 

различна степен на уважение. Значителни усилия предстоят да бъдат насочени и 

реализирани към промоцията на участието, правната рамка и статута на участие на 

децата, подготовката на специалисти, обществената подкрепа и прочее. Съществени 

предизвикателства все още стоят пред участието на по-малките деца – тези под 13 

годишна възраст, също и пред тези в неравностойно положение – децата с увреждания, 

отпадналите от училище, от етнически малцинства, мигранти и други. Обединението и 

хармонизирането на различните форми на детско участие все още е нестандартно, 

нетипично и по-скоро рядкост – не само на регионално и национално ниво, но и на 

над-национално ниво.  

Въвличането на гражданския сектор, макар в различни форми във всяка 

страна, е факт, но овластяването на гражданското представителство в подкрепа на 

детското участие е трудно проследимо и несистемно. Насърчаването на НПО на деца и 

млади хора би могло да бъде подкрепяно и развивано, а функционирането на 

съществуващите НПО-форми, посветени на детското участие биха могли да се 



 

138 
 

демократизират и либерализират в по-широка обхватност. Зачитането на богатото 

разнообразие от практики и форми в различните държави може да бъде добра основа за 

международно обединение, установяване на съюз в многообразието и обществена 

подкрепа по вертикала на функционирането на детското участие в международния 

мир.  

Едно от ключовите направления, в които трябва да се работи е промяна на 

нагласите и разбирането по отношение на правата на децата и правото им на участие. 

Сред основните трудности, които се определиха по-рано са липса на 

инициативност и на заинтересованост; трудности при комуникацията; липса на 

финансиране за детските инициативи. Констатира се, че институциите проявяват 

склонност пасивно да подминават мнението на децата и да продължават 

институционалната инерция. Така основателно може да се отбележи, че са настъпили 

твърде малко промени в сферата на участието на децата в процесите на взимане на 

решения. За насърчаването на участието на децата на местно ниво в България, 

например, може да бъде реализирана активна комуникация между правителството и 

Националното сдружение на общините за популяризиране на темата за детското 

участие сред местната власт, в резултат на което да се създадат систематични и 

устойчиви механизми и пространство за участие на децата на местно ниво. 

Всяко приложимо национално законодателство следва да бъде 

хармонизирано както в йерархичен план, така и по хоризонтални политики така, че да 

не изостава от международните стандарти. Равните възможности за всички деца могат 

да бъдат постигнати чрез трансформация в приложението на правото на децата да 

бъдат чути в рамките на всяка една държава. За ефективното функциониране на 

правната рамка в синхрон и хармония е необходимо националното законодателство да 

се подпомогне с активни мерки, които да осигурят допълнителни гаранции за 

осъществяване на правото. Основна част от тях са свързани с въвеждането на 

специализация на съдии, прокурори и следователи, както и в администрацията на 

органите на изпълнителната власт за работа с деца; предвиждане на задължителното 

участие на представители на ученическите съвети в срещи, на които се обсъждат 

ключови въпроси за живота на училището, учебните програми, извънкласните 

дейности; стимулиране на местната власт да създава и включва деца в конкретни 

обсъждания.  

De lege ferenda:  С възприемането на холистичен подход ще се осветли 

липсата на създадени механизми за зачитане мнението на децата при изработване и 
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прилагане на политиките за тях. Ще се даде възможност да се допълни Законът за 

закрила на детето с предвиждане на механизъм, чрез който детските съвети към 

общините да сътрудничат с комисиите за закрила на детето, както и Семейният кодекс 

със задължения за родителите да консултират детето по всички въпроси, които го 

засягат. Местните администрации, в т.ч. и съдилищата ще са ангажирани с нарочни 

кампании на достъпен за децата език, които да ги информират за техните права, 

последиците от решенията за тях и последиците от мнението на детето. Гражданският 

процесуален кодекс може да въведе в пълен обем гаранции за участието на детето в 

процеса, както и да определи процесуалното качество на социалния работник и 

социалния доклад, предвидени в Закона за закрила на детето. Националният институт 

на правосъдието може да разработи програми и да организира периодичното обучение 

на съдиите, прокурорите и адвокатите от системата за правна помощ по особеностите 

на детското развитие и комуникацията с деца. 

Създаването на благоприятна среда както за законодателни реформи, така и 

за разгръщане на добри практики следва да съответства на духа и посоката на 

съвремието, като се основават на процес на изработка с активното участие на децата. 

Стимулирането на кампании за привличане на вниманието на възрастните върху 

ползите от детското участие предстои да бъде наблюдавано в бъдещето. Както 

ЮНЕСКО насърчава обучаемите да бъдат възприемани като активен ресурс, така 

следва обучителните екипи във всяка образователна институция (на тази база) да 

правят опит за създаване на Модел за интегрирането на младите хора в реализирането 

на процесите в качеството им на субекти (а не на обекти).  

Наред със структурите на ООН, се даде светлина и върху недостатъчно 

активната позиция на ЕС по отношение на подкрепата на ситуации и пространства, в 

които децата и младите хора да могат да изявяват своето мнение и да участват в 

процесите на взимане на решения пряко (www.mfa.bg), както и на стремежите на 

АСЕФ за напред децата да бъдат привличани като преки участници в международни 

събития, обвързани с въпроси, които пряко ги касаят, като им се даде устойчива 

възможност да оформят свои позиции и мнения във всяко от мероприятията (asef.org).  

Даването на възможност на децата да отправят своите притеснения 

директно към своето правителството е важна стъпка. Съществено е, обаче да се 

създадат условия на децата да дадат значителен принос в политическия дневен ред без 

да бъдат възпрепятствани.  Сериозен напредък може да бъде постигнат и при условие, 

http://www.mfa.bg/
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че се предостави възможност самите деца да идентифицират редицата фактори, 

оформящи бариерите пред директното участие в дискусия по съответна тема.  
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ГЛАВА ТРЕТА. ДИЗАЙН НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

3.1. Организация и методика на изследването 

3.1.1. Методология на изследването. Изследователски методи 

 

Конструираното изследване е насочено към осъществяване не анализ на 

участието на децата в процесите на взимане на решение. Взети са предвид областите на 

семейната среда, социалната и здравната сфера, административната среда, 

правораздавателната система, регулацията на реда, както и общественото пространство 

в лицето на медиите, но основен акцент се поставя върху училищната среда.  

Изследването дава възможност да се разкрие присъствието и 

функционалността на участието на децата в образователната институция, като 

същевременно насочва възможности за анализ на данни за ефективността на връзките 

за ръководство и сътрудничество; за въвличането на децата в представата за човешки 

ресурси на образователната институция, както и за мотивираността на участниците в 

процеса; разпознаваемостта на формите на детско участие и други.  

Обект на изследване са деца от България и извън България, от български и 

чуждестранен произход, на възраст от 7 до 18 години по отношение мнението им за 

участието им в самия процес на взимане на решения. Възрастовата граница е 

съобразена с поставения акцент върху училищната среда и обхваща учебната възраст 

на децата в България.  

Целта на проведеното проучване е да се измери степента на реалното 

детското участие – както в страната, така и извън границите на България. В този 

смисъл, проведеното изследване подпомага анализа със своя характер на констатиращо 

проучване относно степента на участие на децата в процеса на взимане на решения, с 

основен акцент върху образователните организации.  

Методологичният подход на проучването е основан на количествени методи 

за събиране на първични данни. Използвани са стандартизирани въпросници. 

Въпросниците са разпространявани както на хартиен носител, така и в електронен 

вариант - чрез глобалната мрежа, в идентично съдържание. Използвани са две 

идентични езикови версии на въпросника – на български и на английски език, с цел да 

се обхване мнението и на чуждестранни участници.  
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Събраната информация е въведена и обработена посредством статистически 

и социологически методи и процедури. За целта е използван специализиран 

социологически софтуер - SPSS.  

Изследването се реализира в периода април - юли 2018 г. с помощта и 

съдействието на представители на редица образователни институции от страната (и 

извън нея), социални организации, общински администрации и други.  

 

3.1.1.1. Инструментариум на изследването 

Изследването се провежда чрез въпросник, съдържащ 15 въпроса, оформени 

по адаптиран за деца начин. По-голяма част от въпросите са от затворен тип, един 

въпрос е от отворен тип. В три от затворените въпроси е дадена възможност за 

допълнителен отговор чрез опция „друго“, в която анкетираното дете има възможност 

да посочи отговор, различен от предоставените възможности. В пет от въпросите се 

предоставя възможност за повече от един отговор.  

Въпросникът е оформен на хартиен носител освен редакционно, и визуално 

по начин, който да бъде подходящ за деца (в оригинал е приложен в Приложение 3): 

 

В своята електронна версия, въпросникът се разпространява на английски и 

на български език чрез следните линкове: 

https://docs.google.com/forms/d/1Wj9FVgqrQ055jmOs33dSlkI4LQZ55fGjAys6u6kDVNg/v

iewform?edit_requested=true (на български език); 

https://docs.google.com/forms/d/1Wj9FVgqrQ055jmOs33dSlkI4LQZ55fGjAys6u6kDVNg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Wj9FVgqrQ055jmOs33dSlkI4LQZ55fGjAys6u6kDVNg/viewform?edit_requested=true
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKDUKkRgou3EBfJ7PYB0EhReWWdxAt5a4

zXt7LZFN9ijLstA/viewform?entry.717025116=This+does+not+apply+to+me&entry.942597

837 (на английски език). Английската версия на въпросника е достъпна и се 

разпространява единствено чрез електронен вариант.  

Предвидени за разпространение на хартиен носител са 2400 въпросника. 

Предварителните нагласи са електронните въпросници да достигнат до поне 500 

чуждестранни и 500 национални анкетирани деца.  

 

3.1.2. Характеристика на извадката на изследването 

Статистическият анализ на емпиричните данни се базира на 1810 броя 

обработени анкети на хартиен носител, генерирани в процеса на изследване, както и на 

68 попълнени анкети от електронната версия на английски език.  

Разпределението по възраст се генерира на база отговори от Въпрос № 1 

„На колко си години“. Дават се възможности за самоидентифициране в една от 4 

възможности. Резултатите в пропорционална скала показват, че най-много отговори са 

дадени от възрастова група 10-12 

години – 34 %, като съвсем близък 

е общият резултат на възрастова 

група 13-15 години – 31 %, а най-

малко отговори постъпват от 

възрастова група 16-18 години – 16 

%, с много близък резултат от 18 % 

на възрастова група 7-9 години; 1 

% от анкетираните не се определя 

в нито една възрастова група. 

 

В сравнение, английската извадка показва преобладаване на отговори от 

възрастова група 16-18 години, следвана от 13-15 години. Отново 1 % от анкетираните 

не се определя в нито една възрастова група. Въпреки това, със своите по-малко от 70 

участника, тази извадка е напълно непредставителна. При (толкова) малък обем са 

възможни всякакви вариации по пол, възраст и други признаци и в тази връзка нейното 

отделно анализиране не би било коректно, нито достоверно и сравнимо с българската 

извадка. Това е и причината английската извадка да бъде ползвана като контролна 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKDUKkRgou3EBfJ7PYB0EhReWWdxAt5a4zXt7LZFN9ijLstA/viewform?entry.717025116=This+does+not+apply+to+me&entry.942597837
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKDUKkRgou3EBfJ7PYB0EhReWWdxAt5a4zXt7LZFN9ijLstA/viewform?entry.717025116=This+does+not+apply+to+me&entry.942597837
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKDUKkRgou3EBfJ7PYB0EhReWWdxAt5a4zXt7LZFN9ijLstA/viewform?entry.717025116=This+does+not+apply+to+me&entry.942597837
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група в изследването и като тежест на количественото изследване като цяло. 

Същевременно тя дава възможност да се свържат/подкрепят анализите на българската 

група.  

Разпределението по пол, представено по метриран признак с 

пропорционална скала на измерване, е сравнително равномерно в българската извадка 

и неравномерно (2:1 = момиче:момче) в английската: 

    

Анализът на данните по вид учебно заведение могат да бъдат съпоставени и 

с разпределението по възраст от В1 – в голяма степен възрастта определя в какъв тип 

училище е детето. По същество, най-много отговори постъпват от основните училища 

в България – 786 броя, 

следвани от гимназиите – 

602 броя, 203 от друг тип 

училище, 196 от начално 

училище. Девет души 

посочват, че не са ученици и 

26 души на посочват 

отговор.  

В извадката от 

чуждестранните анкетирани всички са ученици, трима не посочват отговор, а най-

много са отговорите от гимназиалния курс – 31, следвани от основното училище – 19 и 

началното училище – 11. Четирима посочват друга форма на обучение. 

 

 

 

1
2%

2
53
%

3
45
%

В2: Момче 
или момиче 

си?

1 2 3

1
3%

2
63%

3
34%

Q2: Are you a 
boy or a girl? 

1 2 3



 

145 
 

3.1.3. Ход и етапи на изследването 

Изследователският процес преминава през следните етапи: подготвителен 

етап; етап на същинско анкетиране; етап на обработка на резултатите и етап на 

представителен анализ.  

В рамките на подготвителния етап се дефинира обхвата на въпросника. В 

съдържателно отношение той е насочен да обхване основни особености на 

анкетираните деца (пол, възраст, образователна степен), техните предпочитания и 

тяхното поведение, по отношение на процеса на участие във взимането на решения. 

Адаптирането на въпросника към детска аудитория изиска както ясни указания за 

попълване, така и кратки и едновременно с това на разпознаваем за детската аудитория 

език указания. Въпросите са оформени така, че да съответстват на познавателните 

възможности на анкетираните - детето да разбере запитването и да може да отговори 

адекватно и истинно. Същевременно запитванията дават възможност за бърз и лесен 

отговор, за да не се налага детето да се замисля дълго над въпроса. Прилаганият 

въпросник е стандартизиран, като ограничава възможностите за отговор в 14 от 15те 

въпроса.  

За определянето на обхвата на самия въпросник се анализират голяма част 

от въпросниците, които Съветът на Европа използва при прилагането на Инструмента 

за оценка на детското участие, представен във Втора глава. Взети са предвид 

въпросниците, прилагани в Молдова, в Ирландия, във Финландия, в Словакия и в 

България. От една страна се отчита значителният обем на съдържание, което тези 

въпросници представят, оценявайки това по-скоро като утежняващо за децата 

обстоятелство. От друга страна се обръща внимание на националните специфики, 

които въпросниците желаят да подчертаят, което по-скоро би ограничило 

универсалността на данните за приложение в образователната система по принцип. От 

трета страна, въпросниците на СоЕ изискват изследовател да провежда анкетирането, 

което е оценено като частично ограничаващо възможността за независима изява на 

детското мнение обстоятелство. Всичко това повлиява на определянето на обхвата на 

използвания въпросник така, че той да бъде максимално оперативен за попълване за 

всяка ученическа възраст. Същевременно се оценява обстоятелството, че все пак някои 

деца може да изпитат затруднение в адекватното справяне с отговорите, поради което 

проучването все пак допуска съдействие и от възрастен, в случай на нужда – при 

преценка на самото анкетирано дете.  
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Въпросниците, които СоЕ използва при прилагането на Инструмента за 

оценка на детското участие предоставят серия от връзки между данни от различната 

среда, в която детето обичайно и не-толкова обичайно пребивава. Използваната анкета 

оценява този подход и включва основни представителства на детската среда така, че да 

се анализира максимално влиянието на средата както върху мнението на детето, така и 

върху мотивацията му за участие, но най-вече върху влиянието над образователната 

институция.  

Отвъд примерите и подходите, които СоЕ прилага, използваната анкета 

включва съдържание, което не се изследва от  Инструмента за оценка на детското 

участие, нито от други открити изследвания на детското участие в България или в 

международен план. Три основни въпроса - № 10, № 12 и № 13 са включени в анкетата 

в тази връзка. Един допълнителен (към трите основни) въпрос - № 15 - функционира 

освен като вид контролен въпрос, и като вид обобщение на позицията на анкетирания 

към образователната институция и образователния процес като цяло. Подобни 

„контролни“ функции са интегрирани в комбинации от няколко въпроса – например 

отговорът на въпрос № 1 корелира с отговора на въпрос № 3; въпроси № 4 и № 5 са 

освен взаимно контролни, същевременно пояснителни и аналитично-детайлизиращи. 

Въпроси № 4, 5, 6 и 7, както и 8 представят надграждане на мнението и същевременно 

преценка на ситуация от различни гледни точки на един и същи участник. Пано 

Лулански подчертава, че всяка тема е самообозначаване на проблема. Колкото това е 

извършено по-сполучливо, толкова тя е по-истинна (Лулански, П., 2012). За това и 

изборът на темите, които се интегрират във всеки от въпросите по време на 

подготвителния етап на изследването се реализира критично, за да генерира ясни 

данни, подходящи за анализиране на съществуващата ситуация, евентуално бъдещо 

развитие, откриване на ценностна система, както и оценяване на възможни решения за 

прилагане.  

Етапът на същинско анкетиране включва разпространението на 

въпросниците на хартиен носител на територията на шестте икономически области в 

страната, както и популяризирането на линковете към електронните версии в страната 

и извън България. Разпространени са 2400 въпросника на хартиен носител, като 1810 

от тях се попълват. Използва се съдействието на общински администрации, социални 

организации, директори на училища и отделни преподаватели.  

За популяризирането на електронните версии на въпросника в страната се 

разчита на съдействието на членовете на Съвета на децата, на студенти и 
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преподаватели от Софийски университет и Пловдивски университет, на социалните 

мрежи facebook и twitter, както и на социални организации, директори на училища и 

отделни преподаватели, в т.ч. на българските неделни училища в чужбина.  

За популяризирането на електронните версии на въпросника на английски 

език се търси съдействието на мрежата от 146 училища Nord Anglia School; на ASEF; 

на дипломатически представители от Испания, САЩ, Азербайджан, Малайзия, 

Филипините и други; на българската общност в Австралия, на УНИЦЕФ, на 

социалните мрежи facebook и twitter, както и на няколко международни 

неправителствени организации като Eurochild и Child Rights Coalition Asia.  

Същинското анкетиране се провежда в периода април – юли 2018 г., като в 

рамките до края на месец юни анкетирането чрез хартиени въпросници е изцяло 

проведено, а до юли е оставена възможност за събиране на данни чрез електронни 

анкети. До края на месец юни 2018 г. 1810 акуратно попълнени анкети са събрани и 

подготвени за анализ, а до края на месец юли 2018 г. са постъпили 68 отговора на 

английската версия на електронния въпросник и 14 отговора на българската версия на 

електронния въпросник. В последствие са постъпили още два отговора на  английската 

версия на електронния въпросник. Предвид фактическата ситуация, отговорите на 

английската версия на електронния въпросник се представят отделно в статистическия 

анализ на данните и оформят контролна група в социологическия анализ на данните. В 

приложения 3-1 и 3-2 се представят обобщени справки от натрупаните отговори на 

електронните версии на въпросника – разгърнат списък на елементите от отделните 

отговори на всяко анкетирано дете.  

Етапът на обработка на резултатите включва ръчна обработка на всяка 

анкета на хартиен носител за електронизиране на посочените данни. За статистически 

цели, отговорите са обработени и анализирани в SPSS и Еxcel. Времето за обработка на 

резултатите и привеждането им в електронни данни се разпростира в рамките на три 

месеца. Ръчната обработка привнася в процеса и допълнителна проверка на 

истинността на отговорите, както и на адекватността и коректността на попълването на 

анкетния лист.  

Обработката и обобщаването на резултатите от проведените анкети 

обуславя провеждането на етапа на представителния анализ, представен в т. Анализ на 

резултатите от изследването.  
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3.2. Анализ на резултатите от изследването 

Резултатите от изследването се анализират статистически (количествено и 

качествено) и социологически. Количественият и качественият анализ представя 

българските и английските отговори отделно, като позволява и да се правят сравнения 

на данните (както е показано детайлно в Приложения 3-1, 3-2, 3-3 и 3-4). 

Социологическият анализ прилага английските отговори като контролна група на 

българските.  

Като цяло, анализите на данните на проведеното емпирично изследване 

потвърждава хипотезите, че участието на децата при вземането на решения е 

ограничено и няма установена стандартна практика по този въпрос.  

 

3.2.1. Количественият и качественият анализ на въпросника за детско участие 

Както по-рано във втора глава се акцентира, през последните десетилетия 

понятието социален капитал става все по-популярно сред учените в социалните науки. 

Проф. Начко Радев подчертава, че съвременната социология се интересува от 

социалния капитал като задълбочаваща фаза на интереса към общностите, синергията, 

доверието, социално-икономическото развитие (Радев, Н., 2015). Изследването на 

социалния капитал се води в няколко направления, но същественото за настоящата 

работа е това, което изследва елементите – неформални отношения в социума и 

отделни организации; социални отношения, взаимопомощ и партньорство, 

конкурентност, доверие, договорни отношение, социално самочувствие на общността. 

В бъдещи разработки не е невъзможно представения тук анализ да бъде основание и за 

проследяване на направлението в изследването на социалния капитал, свързано с 

разкриването на ролята му в икономическото развитие, в жизнената дейност на човека, 

в социума. Социалният капитал е ресурс, произтичащ от социални взаимоотношения. 

Той се разглежда като инвестиция в обществените отношения с очакване на 

възвръщаемост. През тази призма се реализира и социологическия анализ на базата 

отговори, представена вече по-горе статистически - участието на децата като ресурс на 

общественото развитие и на възпитателен потенциал. 

Училищната среда е втората по-важност (след семейната) за децата. Децата 

я усещат за важна и е релевантно за тях да имат правото да участват в процесите на 

взимане на решения. Поради тази причина фокусът на анализа е поставен предимно 
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върху тези две среди, а останалите се следят само като референт. Основният бенчмарк 

е семейството/родителите. 

Тъй като вече се констатира, че резултатите по пол нямат значими разлики в 

отговорите, са търсени и се показват данни по възраст. Има се и предвид, че възрастта 

определя типа училище в оформените във въпросника индикатори. Разбира се, 

събраните данни и базата, създадена в SPSS-масива за целите на настоящото 

изследване, допускат при допълнителен интерес да се детайлизират още повече 

корелациите на индикаторите.  

Децата посочват, че възрастните са склонни понякога да изслушват (39,8 %) 

и взимат сериозно гледната точка на младите хора. Като цяло, данните са с превес към 

положителното отношение като отговори „винаги“ (18,3 %) и „през повечето време“ 

(22,8 %) са далеч по-често давани от „никога“ (3,1 %) и „почти никога“ (7,2 %). 

Приложение 3-3 представя детайлно постигнатите данни в цифров и графичен вид.  

Спесифицирайки по-дълбоко „възрастните“, въпросникът се интересува от 

родителите, учителите, здравните работници, социалните работници, представителите 

на съдебната власт, полицаите, медиите, общинските и министерските служители. От 

отговорите продължават да поддържат положителната тенденция, установена във В4, 

като става ясно, че ролята на родителите е тази, която младият човек възприема с най-

голяма важност и най-прецизно оценява взаимоотношенията дете-родител. Най-висок 

процент от анкетираните мислят, че гледните точки се изслушват и възприемат 

сериозно от родителите „винаги“ (38,2 %), следван от отговорите „понякога“ (25,3 %) и 
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„през повечето време“ (26,1 %). За сравнение, здравните специалисти и учителите са 

другата група възрастни, които се ползват с високи оценки в отговорите на децата.  

Прави впечатление, че много от анкетираните са избрали да не дават 

отговор за всяка категория възрастен, като масово (с над 11 %) това се наблюдава при 

оценката на социални работници  (11,2 %); съдии, прокурори и адвокати (12,5 %); 

служители в министерства (11,5 %). В същите тези категории (когато е отговорено) 

превес взимат отговорите „не съм сигурен/сигурна) – с над 12 % от анкетираните, като 

в това обобщение могат да се добавят и категориите на медиите и на общинските 

служители.  

Референциите „никога“ и „почти никога“ са отчетливо високи за 

категориите на прокурорите, съдиите и адвокатите (сумарно 19,5 %); на полицаите 

(20,6 %); медиите (20,5 %); общинските служители (20,2 %) и служителите на 

министерства (23,5 %). В ответ на това същите референции са подчертано ниски при 

категорията на родителите (6 %) и учителите (9 %).  
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Въпросникът се интересува от изразяването на мнението на младия човек и 

имено поради това В5 въвежда изследване на възможността „не ме касае“ в отговорите 

като контрастна позиция и допълнително основание за анализ на детската гледна 

точка. Очаквано ниски са резултатите в категориите на родителите (0,3 %), учителите 

(1,1 %) и здравните специалисти (5,6 %), но изпъква обемът при социалните работници 

(17,5 %), съдебните власти (28,6 %), полицаите (23,3 %), общинските служители (27,1 

%) и министерските служители (30,1 %).  

Неочаквано високи са резултатите в категорията на медиите – 25,5 % най-

вече заради активното присъствие на медиите в ежедневието на младия човек през ХХI 

век - предвид данните на НСИ от 2016 г., че българските деца прекарват средно 3-4 

часа дневно пред телевизора или пред компютъра, общо около 25,7 часа/седмично от 

една страна, а от друга страна фактът, че детето от ХХI век съществува в напълно нова 

среда - „глобалната мрежа“ Интернет, която влияе съществено върху развитието на 

младото поколение. Широкото използване на интернет инструментите, разширяването 

на виртуалната среда са неделима част и от личния живот на младите хора, обучаващи 

се в съвременното училище. Глобалната информационна мрежа променя нагласите за 

общуване и комуникация в обучението. Учащите на новото хилядолетие – родени след 

1995 г. са израснали в среда, в която информационните технологии представляват 

неотменима част от ежедневието (Кънева, О., 2019).   

Данните утвърждават разбирането, че за младата личност влиянието на 

местната власт и министерските администрации, както и тази на полицията и 
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съдебните специалисти не е осезаема в ежедневието, като същевременно подчертават 

съществената значимост в присъствието на родителите, учителите и здравните 

специалисти. Възможно е и да се допусне, че имено заради осезаемостта на 

присъствието на медиите в ежедневието, отговорите на децата в тази категория са 

неочаквани и изненадващи – феномен, който е достоен за допълнително обследване и 

анализ.  

Въпросникът разгръща и разширява обхвата на интерес към участието на 

децата във вземането на решение, като локализира обичайните места за децата – 

семейството, училището, квартала и т.н. Функциите, вменени във В5 сега са зададени 

чрез обстановка, а не чрез възрастен във В6 „Колко влияние чувстваш, че имаш върху 

решенията, които възрастните взимат? До каква степен можеш да повлияеш и да 

промениш взети решения?“. Тенденциите в отговорите отново подчертават водещата 

позиция на семейството (голямо влияние 36,2 %, известно влияние 32,3 %) и 

училището (голямо – 18,2 %; известно – 33,1 %). Във всички останали възможни 

категории с превес анкетираните посочват „малко влияние“ и „нямам влияние“, в т.ч. и 

в квартала – над 20 %.  
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Във В7 анкетата задава въпроса с обърната посока, като търси мнението на 

децата за активната роля на възрастните: „В каква степен вярваш, че следните 

организации/възрастни помагат да се защитава правото на децата и младите хора 

да бъдат чути и тяхното мнение да се вземе сериозно?“. Въпросът представя света на 

възрастните в комбинация от личности и институции, но същевременно включва само 

тези обекти, които могат да бъдат признати в пряка връзка с участието на децата във 

взимането на решения – парламент, омбудсман, неправителствени организации, 

националната телефонна линия за деца 116111 от една страна, а от друга страна онези 

ученически формирования, създадени с пряката инициатива и/или намеса на 

възрастния – местния детски парламент, училищния съвет, младежкия парламент. 

Прави впечатление, че резултатите са равностойни като разпределение и за трите 

посочени организирани форми на детско участие във всички 9 възможни нюанса на 

отговора. 

 Би могло да се възприеме, че за отговарящите няма значение конкретната 

форма на организираност, има значение същността на процеса. В нито един от 

положителните отговори няма натрупана тежест повече от 20 %, като отговорите са 

разпределени сравнително хармонично в нюансите „много малко“, по-скоро малко“, 

„по-скоро повече“ и „много“ – средно около 11-12 %. Категоричната възможност 

„наистина много“ е слабо оценена – 3-6 %.  

От друга страна прави впечатление голямото натрупване в отговори „не 

зная“ и „не съм сигурен/на“ в категориите парламент, омбудсман, неправителствени 

организации и 116111 – средно около 40 %. И в тези категории възможността 

„наистина много“ е слабо оценена и не оказва особено влияние над множеството. В 
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противовес, отговорите „никак“ са поне повече от два пъти по-високи от тези 

„наистина много“.  

По-рано във втора глава е посочено, че правителствените (на национално и 

международно ниво) и неправителствените организации играят голяма роля в 

осигуряването на необходими условия и информация за детско участие. Същевременно 

представените до тук резултати подчертават различният поглед на децата в това 

отношение: освен създаване на механизми, среда и насърчаване на участието, не бива 

да се смята, че наличието на представители на деца в определени институции, форуми 

и/или други места за формиране на политики и вземане на решения е достатъчно 

условие за гарантиране на участие. Участието трябва да бъде реално, изпълнено със 

съдържание и зачитане от самите възрастни и институциите, които те представляват. 

Отговорите подчертават, че присъствието на деца не е участие. Демонстрират слабото 

познаване на възможностите и формите за участие и правото на децата гласът им да 

бъде чут по въпроси, които ги засягат.  

В8 задълбочава интереса на анкетата като насърчава разполагането на 

отговорите, дадени до тук, във времевата рамка от година назад: „През последните 12 

месеца някой от следните хора каза ли ти, че имаш правото да изразяваш своето 

мнение, да бъдеш чут/а и да бъдеш взет/а сериозно?“. Дадена е възможност за 

посочване на повече от един отговор, от която повечето анкетирани се възползват.  

Резултатите отново са категорични за възможен отговор „родители“ (69,9 

%) и „учители“ (53,4 %). Семейната общност тук е представена по-специфично, като са 

добавени и други членове на семейството (34 %) и братя и сестри (29,6 %), освен 

родители.  Неочаквано ниско е нивото на диалог между връстници по темата – едва 

25,2 % посочват възможност „други деца и млади хора“. Най-нисък е резултатът, 

свързан с представителите на общинските администрации (2,6 %), което за пореден път 

подчертава отдалечеността на децата от местната власт в тази анкета.  
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Разширявайки и задълбочавайки обхвата на изследователския интерес, 

анкетата търси мотивираността за участие при вземане на решения и мотивационните 

двигатели на младите хора. Вероника Петрова дефинира, че мотивацията е част от 

поведението и е резултат от взаимодействието на индивида с конкретна ситуация; 

трансформира различни интереси и качества в успешна еднотипна общност, справяща 

се с предизвикателства и постигаща целите си (Петрова, В., 2018). В тази връзка, В9 

„Чувстваш ли се мотивиран да взимаш участие в решения?“ цели да оцени 

състоянието на самите анкетирани в личен план по отношение активното им 

включване в процесите на взимане на решения, което се доразвива и във В10 „Какво 

те мотивира да взимаш участие в решения?“.  
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Резултатите категорично подчертават активната позиция на младия човек 

по отношение на участието – отговорите във В9 „винаги“ (25,6 %), „през повечето 

време“ (24 %) и „понякога“ (31,7 %) обезсърчават влиянието на останалите – „никога“, 

„почти никога“, „не съм сигурен/сигурна“ (сумарно 15 %). В търсене на 

мотивационните двигатели се анализират отговорите на В10, в който е предоставена 

възможност за посочване на повече от една възможност: 

 

И тук още веднъж се отличава силното желание на младия човек да участва по 

принцип – с превес над всички отговори (58,8 %), следвано от възможността да участва 
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в развиването на света (21,2 %) и да е част от създадените възможности (19,8 %), да е 

информиран (15 %). В този дух са и отговорите да подпомага с различна гледна точка 

решаването на важни казуси (17,5 %), да прави добро (12,7 %). Едва четирима от 

отговорилите 1810 души посочват, че не се чувстват мотивирани (0,2 %).  

На единствения отворен въпрос В11: Как/Какво очакваш да се промени в 

процесите, в които активно участваш? 52,9 % от анкетираните българи не посочват 

отговор или отговарят „не знам“, „не съм сигурна/“ен. С „нищо“ отговарят 9,7 %. 

Разпределението на останалите 37,4 % отговори е представено в Приложение 3-4 и 

може да бъде обект на отделен и допълнителен анализ (в т.ч. и в друг вид изследване 

на детското мнение).  

При чуждестранните респонденти 

61,77 % отговарят с „нищо“, „не знам“ или не 

посочват отговор. Разпределението на останалите 

близо    38 % е посочено също в Приложение 3-4. 

Като цяло, прави впечатление, че едва около 1/3 

от отговорилите са се възползвали от правото да 

впишат лична позиция и конкретно мнение по 

зададения въпрос. Най-общо разнообразието от 

отговори не оформя конкретни тенденции в статистически измерения, но 

допълнително изследване и анализ на видовете отговори (продукт на отделен труд) би 

могъл да стъпи на събраните данни и да формира насоки освен за педагогически 

специалисти, още за социални работници, психолози и други експерти, работещи 

пряко с деца. Фактът, че преобладават отговори като „не знам“, „без отговор“, „нямам 

мнение“... може да бъде отчетен като сигнал за липса на диалог и участие в процесите 

на вземане на решение. 

Продължавайки да изследва ситуацията на анкетираното дете, въпросникът 

се интересува от настоящето в обичайната му за пребиваване среда - училището. В 

съвременност, в която 

допирните точки между 

децата и възрастните 

динамично се отдалечават 

във времето, реално 

възможностите за 



 

158 
 

интеаркция в измеримо и ясно дефинируемо, планирано пространство могат да бъдат 

предизвикателство. В12 „През настоящата учебна година колко пъти твоето мнение 

бе поискано и взето предвид за дейностите в твоето училище?“ дава и допълнителна 

информация от различна гледна точка на търсеното във В8, В6 и В5. Категоричността 

на респондентите е показателна: „нито веднъж“ (30,8 %) и по-малко от 10 пъти (38,9 

%) са повече от 2/3 от всички отговори. 

 Едва 1/10 от анкетираните посочват повече от 20 пъти, което приведено 

към продължителността на учебната година е средно 2-3 пъти/месечно.  

Задълбочавайки интереса в училището, В13 изследва „Колко от педагозите 

в твоето училище се интересуват от мнението ти по училищни въпроси?“.  И тук над 

половината (64,8 %) от 

отговорите са в синхрон с 

посочените до сега 

тенденции – „нито един“ 

(25,9 %) и „между 1 и 5“ 

(38,9 %). Едва по-малко от 

1/10 от анкетираните 

отговарят „всички“ (9,1 

%). За „повечето“ са 

посочени 1/5 от 

отговорите (21,1 %).  

Както е посочено и в началото на настоящата разработка, нарастването на 

самостоятелността на училището, потребността от систематично обновяване 

посредством въвеждане на иновационни процеси налагат нов подход към вътрешно-

училищното управление и самоуправление. Видно от данните, посочени до тук, според 

детското мнение училищната среда не демонстрира съществена чувствителност към 

иновативните 

възможности, свързани с 

детското участие.  

В съвременния 

глобализиращ се свят от 

училищното ръководство 

се очаква да създаде 
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условия за промяна качеството на живот в училищната общност; да осигури 

подкрепяща, формираща, коригираща среда за всеки ученик; да привлече и мотивира 

като партньори всички заинтересовани страни – в т.ч. и децата. В този смисъл В14 

„Има ли в твоето училище форма за организиране на децата, която помага мнението 

им да се изразява, да бъде чуто и да се уважава?“ цели да констатира наличието и 

видовете организирани форми за насърчаване, подобряване и реализиране участието на 

децата във вземането на решения. Фактът, че 1/3 от отговорите констатират липсата на 

каквато и да е форма в училището, а останалите 2/3 посочват повече от 5 възможни 

форми се обвързва пряко с хипотеза 2 на настоящата разработка, а именно: участието 

на децата във вземането на решения се осъществява като практика само в отделни 

училища; на системно равнище съществуват сериозни проблеми, свързани с това 

участие. Присъствието в практиката на ученическите съвети (37,7 %) е в съотношение 

2:1 спрямо това на ученическите парламенти (21,4 %), а останалите посочени форми са 

с по-скоро екзотично присъствие в извадката с по-малко от 5 % тежест.  

Запитани В15 „Досега имал(а) ли си възможност да участваш със свое 

мнение в решения, свързани с учебното съдържание и учебния процес в твоето 

училище?“, само половината от учениците (47 %) потвърждават, че поне веднъж са 

имали опит с вземането на 

решение. Незначителна част от 

анкетираните са пропуснали да 

отговорят на този въпрос (2,9 %), 

което още веднъж дава основание 

да се вярва, че респондентите 

изразяват готовност да участват в 

процесите на вземане на решения.  

 

 

Като общо наблюдение, проведеното емпирично проучване потвърждава 

хипотезите, че участието на децата при вземането на решения е ограничено и няма 

установена стандартна практика по този въпрос.  

При първоначален поглед положителните отговори изглеждат високи, но 

това е само при въпросите, които питат за мнения на декларативно ниво (т.е. само като 

усещане), а на практика се вижда, че делът на децата, които потвърждават, че в 

училище има такива практики е нисък.  
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Резултатите, разбити по пол нямат значими разлики в отговорите, което 

само потвърждава универсалността на темата за учениците, нейната всеобхватност и 

адекватност спрямо един от основните дялове на участниците в образователния процес 

- децата. Присъствието на младите хора в процес с нарастваща лична отговорност е 

само повдигане на ново социално и педагогическо предизвикателство. Данните 

демонстрират сериозна основа за развиване на професионалния интерес към 

възможностите за стимулиране на способностите на едно дете, за утвърждаване на 

личността на младия човек и за акумулиране на нови подходи както в позитивното 

образование и позитивното развитие, така и на ниво управление на процесите в 

образованието (а и не само в него). Като мениджърска основа, намирането на 

ефективни решения за осигуряване на адекватна защита на интересите на децата в 

съвременната образователна и социална среда е обоснована с представените данни. 

Същите още веднъж осветляват навремеността и категоричността на ангажимента в 

управлението на образованието по отношение на включването на децата в процесите 

на взимане на решения.   

 

3.2.2. Социологически анализ на данните от въпросника  

 

Количественият и качествен анализ на данните вече демонстрира синхрон 

на тенденциите в отговорите на българските и не-българските респонденти. Поради 

това социологическият анализ покрива цялостната база анкетирани лица – тази, 

генерирана чрез анкетите на български език, разпространявани на хартиен носител; 

тази, генерирана чрез електронните въпросници на български и съответно на 

английски език. От една страна вече се посочи, че бройката на участвалите не-българи 

е ниска (69 анкети), а и резултатите не са значимо по-различни от тези на българските 

ученици. От друга страна, по този начин биха могли да се осветляват генерални изводи 

за детското население в училищна среда (макар да е ясно, както вече беше подчертано, 

че английската база е много ниска).  

Резултатите от анализа на данните вече демонстрираха, че според децата, 

възрастните са склонни понякога да изслушват и взимат сериозно гледната точка на 

младите хора (39,8 %, В4). Разгледани, обаче, като разпределение по възраст, 

социологията показва, че тази тенденция е по-различна при децата до 9 годишна 
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възраст, където тежестта на същия показател е 29 %, за сметка на това за всички 

останали възрасти резултатът е минимум 42 %: 

 

Статистически се изведе превеса на родителското присъствие в извадката за 

честотата на изслушването на младите хора, представена графично и по следния начин:  

 

С приложена социологическа взискателност в анализа става ясно, че 

родителският критерий е еднозначно валиден за всички възрастови групи, но този на 

учителите намалява с нарастването на възрастта на детето: 



 

162 
 

 

Тенденциите в отговорите на В6 „Колко влияние чувстваш, че имаш върху 

решенията, които възрастните взимат? До каква степен можеш да повлияеш и да 

промениш взети решения?“ отново подчертават водещата позиция на семейството 

(сумарно над 68 %) и училището (сумарно над 51 %). Данните имат следния графичен 

израз:  

 

Проследени като тежест по възрастови категории, обаче, са видни 

вариациите при най-малките и най-големите ученици в училището; влиянието отслабва 

във възрастта 10-12 и 13-15 години. Данните за семейството отново остават стабилни, 

независимо от възрастовата група. Влиянието в обичайната среда на пребиваване – 

квартала – нараства пропорционално с нарастването на възрастта на детето. 

Визуализирани, данните изглеждат така:   



 

163 
 

 

Когато се направи детайлен анализ на В7 „В каква степен вярваш, че 

следните организации/възрастни помагат да се защитава правото на децата и 

младите хора да бъдат чути и тяхното мнение да се вземе сериозно?“ по-рано, стана 

ясно, че Училищния съвет е най-често посочвания отговор и натрупва най-сериозно 

доверие у отговарящите на въпросника ученици. В тази връзка, проследявайки имено 

индикатора „Училищен съвет“ на В7 чрез връзка на натрупаните отговори с възрастта 

на респондентите, става ясно, че с нарастването на възрастта на респондента, се 

увеличава и вярата в училищния съвет. С изключение на отговорите за възрастова 

група 7-9 години, останалите възрастови разпределения са в сравнителен синхрон на 

честотата на отговорите за всяка от възможностите, както е посочено в следващата 

графика: 
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Според Виктор Врум, хората със силна нужда за власт и за налагане, а също 

и хората с ниска потребност от независимост са равнодушни към възможността да 

участват в процеса на вземане на решения. От друга страна хора с ценности за 

равенство и демокрация и тези със силна потребност от независимост се мотивират и 

повишават своята производителност чрез участие във вземането на решения (Врум, В., 

1965). Мотивираността за участие и мотивационните двигатели се изследват пряко от 

В9 „Чувстваш ли се мотивиран да взимаш участие в решения?“ и В10 „Какво те 

мотивира да взимаш участие в решения?“. Графично корелацията на В9 и В10 може 

да бъде представена чрез следната графика: 

 

Видно от данните, представени в следващата графика, във възрастта между 

13 и 15 години има спад на категоричната мотивираност за участие (19 %), докато при 

най-големите ученици се подчертава готовността за участие (32 %).  Прави 

впечатление, че 1/3 от отговорилите във всяка от възрастовите категории посочва 

„понякога“:  
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Андрю Кид подчертава, че недоверието може да попречи на 

сътрудничеството и на тази база разработва теория за окуражаване. Според същата, 

окуражаването е възможно между надеждни играчи в равновесие, които са по-склонни 

да поемат рискове за постигане на взаимно сътрудничество в сравнение с 

недоверчивите участници (Кид, А., 2000).  Според данните от натрупаните отговори, 

най-надеждни за всяка възрастова категория за имено родителите (2/3), следвани от 

учителите, при които окуражителното присъствие спада в ранното тийнейджърство 

(13-15 год.). С нарастването на възрастта на анкетираните нараства и въздействието на 

окуражаването на другите членове на семейството, на братята и сестрите също. Същата 

тенденция се наблюдава и при окуражаването от други млади хора – градацията е с не 

по-малко от 7 % между всяка възрастова категория: 
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Поставени на общ подиум, данните от изследването за степента на участие 

на децата във вземането на решения в образователните организации подчертават 

недостатъчната подготовка на педагогическите специалисти за участието на децата 

като ресурс на общественото развитие и на възпитателен потенциал. Графично тези 

данни имат следния изглед:  

 

Основните наблюдения по социологическите данни могат да бъдат 

обобщени така: 

• Децата на възраст между 7 и 18 години (посещаващи училище) считат, 

че за тях е важно да участват във взимането на решения най-вече когато са със 

семейството си или в училище. Само 2 % споделят, че участието им във вземането 
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на решение в тези среди не ги касае, а за останалите очевидно е важно. За 

сравнение, между 18 и 30 % споделят, че участието във вземането на решения в 

други общности (като при социални работници, в полиция, при журналисти, съдии и 

прокурори) не се отнася за тях. 

• Като цяло около 40 % от учащите деца споделят, че тяхната гледна 

точка се взема винаги или през повечето време на сериозно от възрастните хора 

(независимо от общността). Делът на децата, които споделят, че тяхното мнение 

винаги се взема на сериозно абсолютно винаги е по-нисък сред учащите в 

пубертетна възраст (13-18 години) в сравнение с по-малките деца (до 13 години). 

• Около 64 % от учащите споделят, че те биват в повечето време или 

винаги изслушвани от своите родители, а 56 % споделят, че биват изслушвани със 

същата честота от своите учители. Докато относно честотата на изслушване от 

родители няма значителна разлика в отговорите на децата от различните възрасти, 

то честотата на изслушване от учители е значително по-ниска при учениците на 

възраст над 13 години, сравнено с по-малките такива. 

• Най-познатата организация, която според децата трябва да се грижи и 

защитава техните права е Училищния съвет и поради тази причина най-много 

вярват на тази институция, че нейна функция е именно това. Няма значими разлики 

в нагласите относно функциите и вярата в Училищния съвет между децата на 

различни възраст. 

• Децата изразяват силна мотивираност и готовност да участват в 

процесите на вземане на решения като основен двигател за това е тяхното собствено 

желание да участват (59 %), за да могат да развиват света (21 %) и да създават 

възможности за подобрение (20 %). Освен това смятат, че разнообразието от мнения 

при вземането на решение (18 %) е важно за самия процес и имат силно желание да 

допринасят със своето участие. 

• През последните 12 месеца обаче децата предимно са били окуражени 

от своите родители (70 %). Едва половината споделят, че учителите са извършили 

това действие. 

• И на практика в училище около 1/3 от учениците споделят, че тяхното 

мнение никога не е вземано предвид и нито един от учителите не се интересува от 

тяхното мнение. 
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• Само половината от учениците потвърждават, че поне веднъж са 

имали опит с вземането на решение. 

На база всичко представено до тук може да се формира твърдението, че е 

необходима промяна в отношението и начинът, по който се разбира детското участие в 

училищната общност, за да е възможно реалното прилагане на правната рамка на 

всички нива и във всички сфери. Липсата на опит, практика и нагласи за 

взаимодействие и специфична комуникация с деца е видна като бяло петно и в 

отговорите за самите деца – т.е. необходимо е двустранно да се формират умения, 

подход и нагласи за взаимодействие – както от страна на възрастните, така и от страна 

на децата. Необходимо е допълнително да се изгражда капацитет (но и нагласи) освен 

сред педагогическите специалисти в училищна среда, и сред служителите в 

държавните/общинските институции – за умения в партньорството с деца и 

създаването на пространство и механизми за детско участие.  

Макар констатиран на пръв поглед като интензивен, диалогът за активно 

участие на младите хора във ведомствен прочит е с друго лице: институциите 

проявяват склонност пасивно да подминават мнението на децата и да продължават 

институционалната инерция до етап, в който се подминават предложенията за 

промени, иновативен подход и овладяването на нови възможности за позитивно 

развитие.  

Участието на децата в процесите на вземането на решения е ограничено и 

няма установена стандартна практика по този въпрос.  

Училището може да бъде фактор за обществения прогрес и за ползването на 

прагматизма като универсален прогресивен метод за решаване на проблеми. За целта, 

разбира се, е необходимо да се насърчава изследователската интелигентност, 

инструментализмът, либерализмът, застъпничеството за демокрация – т.е. подготовка 

на младата личност за свободно изразяване на мнение така, че да формира качествено 

обществено мнение. Всичко това, без да се пренебрегва основният акцент в 

разработките на Александър Нийл – щастието, което трябва да бъде определящ фактор 

при вземането на решения относно възпитанието на детето. Защото, според Нийл, 

източникът на това щастие е личната свобода.  

Може да се вярва, че инертните реакции на институциите демотивират 

децата и ги карат да се отдръпват от правото на участие. Степента на реално вслушване 

и ангажимент да се даде необходимото внимание на позициите, изказани от децата все 

още трябва да бъде подобрявана и институциите да бъдат обучавани и насърчавани за 
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изграждане на тези партньорства и за създаване на пространство и ефективни 

възможности за детско участие. Но както се посочи и по-рано, капацитетът на децата 

също следва да бъде развиван и насърчаван в ефективно партниране, адекватно и 

ефикасно овладяване на пространствата за участие в процесите на взимане на решения.  

 

3.3. Предизвикателства свързани с участието на децата в процесите на взимане на 

решения  

 

Ролята на местната власт и на ръководствата на отделните институции е 

изключително важна, за да се покаже, че не просто институциите се интересуват, но и 

са готови да работят за промяна, на база на предложенията на децата и на база на 

важните за тях приоритети, опасения и получената от тях обратна връзка. 

Изследването показва, че като цяло децата имат възможност да поставят своите 

опасенията на вниманието на родителите, учителите, политиците и институциите, но 

до този момент те имат само минимално въздействие и възможност да оказват реално 

влияние върху политиката на правителството или местните власти или върху работата 

на секторните институции, в т.ч. и училището. 

По-рано във Втора глава се представи работата на агенция „Глобал 

Метрикс“, ангажирана от СоЕ и ДАЗД да реализира оценка чрез Инструмент за оценка 

на детското участие на Съвета на Европа в България. Според мнението на екипа, 

провел оценката, за момента институцията, която най-активно осигурява на децата и 

младежите информация, трябва да бъде училището. Причината е в това, че децата на 

този етап от възрастта си имат най-силна връзка с тази институция и там най-лесно 

биха се осъществили достатъчно силни и добре организирани практики за даване и 

получаване на информация от деца. В училищата най-голямата трудност е, че 

представителството на децата зависи изцяло от училищната управа. Същевременно 

имено в училището могат да бъдат открити най-добрите практики, свързани с 

механизми за обратна връзка, докато в останалите институции и звена такива 

обикновено липсват. Като цяло обаче степента на успешност и активност на детското 

участие по места и в територията на училището много силно зависи от училищните 

власти или други възрастни и готовността им да подкрепят децата.  

Необходимо е и извършване на промяна на подхода. Освен да се създадат 

механизми, среда и насърчаване на участието, не бива да се отива в другата крайност и 
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да се смята, че наличието на представители на деца в определени институции, форуми 

и/или други места за формиране на политики и вземане на решения е достатъчно 

условие за гарантиране на участие. Участието трябва да бъде реално, изпълнено със 

съдържание и зачитане от самите възрастни и институциите, които те представляват. 

Важно е да се подчертаете, че присъствието на деца не е участие. Слабо познати са и 

възможностите и формите за участие и правото на децата гласът им да бъде чут по 

въпроси, които ги засягат.  

Съществуващите форми на детско участие не са разбирани еднозначно нито 

от въвлечените пряко деца-участници, нито от останалите деца, нито от възрастните. 

Разбирането може да бъде разглеждано както на личностно ниво, така и на 

институционално ниво, както се демонстрира и от данните от представеното проучване 

на детското мнение. В резултат интеракция не може да бъде на лице или е значително 

ниска като натрупване в местната власт, в съдебната власт, в полицията, в медиите, в 

централната власт, в т.ч. в парламента.  

Нито една от формите на детско участие не отчита специфики, обвързани с 

въвличането и активното участие на децата със специфични потребности, поради което 

и не включва в себе си възможности за включване на деца от този спектър, нито 

предвижда специални ангажименти за насърчаване на участието на децата със 

специфични потребности.  

Съществуващите в практиката различни форми на детско участие не 

спесифицират ясни критерии за възможна взаимна обвързаност и/или синхронизация. 

Възможна корелация би имала нужда от ясно дефинирани допирни точки, разлики; 

посочени предимства и/или недостатъци. Подобно обстоятелство може да бъде и едно 

от обясненията за не достатъчно успешното формиране на национални мрежи, 

асоциации или друг тип по-глобални обединения, които от една страна да отстояват 

по-качествено интерес на национално ниво, а от друга да осигурят представителност в 

международен план.  

Йерархичността на формите не е ясна – поради което и не може да се 

анализира значимостта на тази йерархичност в действащите практики – необходима ли 

е, следва ли да се насърчава или обратно.  

Представителността на участниците може да бъде поставена под съмнение 

във всяка от съществуващите форми – определянето на реда за установяване наличието 

на критериите за представителност следва да гарантира, че позицията на дадената 

форма е достатъчно представителна за децата от общността, която е представена чрез 
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формата. Организацията на работа на съответната форма следва да осигурява 

представителност сама по себе си (също така). Чрез представителност се гарантира 

истинност на отстояваните групови позиции, постига се съдействие на държавните 

органи, органите на местното самоуправление, както и на училищните власти за 

осъществяване на дейността на формата за детско участие.  

Връзките с институционалните процеси, в които децата могат да взимат 

участие, не са ясни. В повечето случаи същите са по-скоро хипотетични, принципно 

възможни и следователно не са пряко ангажиращи нито за институцията, нито за 

детето. От това практиката и процесът страдат, а правото на участие е неефективно 

прилагано или не-прилагано.  

Информационната среда в областта на възможностите за ангажиране на 

хората с възможността деца да участват в процеси за взимане на различни решения е 

недостатъчно застъпена част от обхвата на дейност на формите за детско участие. Не 

достатъчно насочено се цели повишаването на културата сред „типичните“ контактни 

точки на децата – училище, спортни бази, социални заведения и други.  

Развитието на измерването на социалните явления в обществото е 

необходим процес при тяхното прогнозиране и планиране и за издигане ефективността 

на социалното управление. С помощта на интердисциплинарния подход може да се 

измери социалния капитал и неговото въздействие. Акцентът трябва да бъде поставен 

върху три вида индикатори: членство в местни асоциации и мрежи, доверие и спазване 

на норми и колективни действия. Тези групи показатели предоставят рамка за 

проектиране на измервателен инструмент (Радев, Н., 2015), с помощта на който може 

да се развият механизми за управление достъпа до ресурси и социална подкрепа на 

участието на децата в процесите на взимане на решения.  

Проведените в глобален и международен план мероприятия позволяват да 

се получат възможности и ползи от активното включване на децата в процесите на 

вземане на решения, които ги засягат. Въпреки че е естествено да се повдигне 

въпросът кои решения не са пряко свързани с децата, признавайки ги като агенти на 

промяната (ООН), важно е да се проследи възможността за ефективен диалог между 

възрастни и деца на ниво училище, местна общност, национални практики и други.  

Ако се приложи подхода на „бюджета на времето“ (Радев, Н., 2015) ще се 

направи критичен анализ на добрите практики както в страната, и в международен 

аспект така, че да се съпоставят резултатите мащабно. Това ще позволи да се 

анализират също така протичащите в обществото организационни, икономически и 
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социални процеси, с помощта на което се създават условия за формиране на нови 

политики в подкрепа на участието на децата в процесите на взимане на решения.  

Проследяването на генерираните масиви от данни трябва да включва 

индикатори, които подчертават подбора на участващите деца, регулирането на 

участието, нивото на уважение към предложенията, които те генерират, възможността 

за включване на повече млади хора, прозрачността на процеса и отговорността на 

самите деца към детското население. Размисълът на децата може да бъде различен в 

различните условия на участие, въпреки че обхватът е съвпадащ. Обществената 

значимост на самата рефлексия е един аспект от значението на самия процес, 

значението и ефективността за самите деца е различно, а индивидуалното въздействие 

върху всяко участващо дете е, разбира се, трети разрез от участието на всяко дете.  

Всички тези въпроси и данни поставят различна гледна точка при 

тълкуването на чл. 12 (и не само) от Конвенцията за правата на детето на ООН и 

създават условия за актуализиране на списъка на заинтересованите страни, които се 

очаква да участват в неговото прилагане. Педагогическата теория и практика, 

администраторите на местните общности, социалните работници, обществените 

защитници и много други могат да бъдат само намек за новата професионална учебна 

програма, пред която академичният свят е предизвикан да се изправи и да намери 

отговори. Новите пътища за професионално развитие (в глобален план) са 

предизвикателства за възрастните, издигнати от децата. В тази връзка е от съществено 

значение е да се създадат ясни репери за построяване на качествени, устойчиви, 

ефективни и ефикасни взаимоотношения. Такива стълбове могат да бъдат нормативни 

актове с ясна структура за стимулиране процесите по ангажиране на децата и 

възрастните в съвместно взимане на решения; изграждането на мрежа от опорни точки, 

по които професионалистите да могат да се ориентират; създаване на система от 

определения и дефиниции, по които професионалистите да изграждат конкретни 

структури за участие на децата в процесите на взимане на решения, както и 

разработването на правила за мониторинг и контрол.  

 

 

 

 

3.4. Възможни решения за създаване на по-ефективен модел за детско участие  
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3.4.1. Опит за моделиране на детското участие 

 

Възприемайки класификацията на формите на детското участие, изведена 

като принос в Глава I, може да се потърси създаването на мрежа от взаимовръзки, 

ползи и слабости при въвличането на институции, професионалисти и деца. В тази 

мрежа могат да се интегрират и категории за необходим ресурс, както и критерии за 

успех (като форма на вътрешен мониторинг например). Подобна мрежа дава в обхвата 

на един поглед точна и ясна ориентация на всеки субект, ангажиращ се със създаването 

и/или насърчаването на детското участие. Чрез мрежата професионалистът или 

младежкият лидер може да определи позицията си спрямо заобикалящата реалност; да 

прецени плюсовете и минусите при избор на определена форма на детско участие за 

съответната среда, в която пребивава; както и да внедри собствен принос така, че 

участието да бъде наистина принадлежащо на ситуацията, в която се осъществява и на 

участниците, с които се реализира, без да губи структурираност и принадлежност към 

избрания генерален модел/форма. В тази връзка може да се направи следната схема за 

Опит за моделиране на детското участие (вж. Приложение 3-6).  

Управлението на работния процес по създаването на конкретен модел на 

участие на деца във взимането на решения има необходимост от гръбнак (модел). 

Същевременно продуктът, който тази необходимост ще генерира, е резултат от 

множество вътрешни дейности. Следователно работният процес следва да организира 

по оптимален начин изпълнението на вътрешните дейности така, че да се подобри 

ефективността от приложението им в най-добър краен резултат. Гръбнакът включва 

базисно следните хоризонтални елементи: 

1. Форма на изява на мнението на децата – групов формат, 

индивидуален говорител или смесен формат; 

2. Географско позициониране – в рамките на класа, училището, града, 

страната или другаде; 

3. Възрастов обхват; 

4. Честота на дейностите – за еднократна кампания, за период (мандат), 

системно 

Гръбнакът притежава и базисни йерархизирани, вертикални елементи: 

1. Форма на съгласуваност сред участниците – по възраст, по гласувано доверие; 
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2. Форма на контакт с външни за конкретния модел адресати – идентифициране на 

представителни лица и мандат на представителността. 

С други думи, работният процес се състои от множество от дейности, които 

се изпълняват координирано в дадена организационна и техническа среда. Тези 

дейности съвместно реализират цел. Всеки работен процес се изпълнява от една 

организация, но може да си взаимодейства с работни процеси, изпълнявани от други 

организации (Вътов, Д., 2010). Например, ако в дадена гимназия е създадена 

обстановка за развиване на формален модел за участие на децата в процесите на 

взимане на решение на училището, може да се развие Младежки съвет. Този съвет е 

съставен от представител и заместник-представител на всеки випуск – т.е. общо 10 

младежи, от които 5 с представителни функции и 5 с представителни функции под 

условие (при отсъствие на титуляра). По този начин се осигуряват хоризонталните 

елементи 1, 2 и 3: 1. Индивидуални говорители на всеки випуск и групово взимане на 

решения на ниво съвет; 2. В рамките на училището; 3. Гимназиален етап (14-18 г.). 

Приема се условието, че представителят и заместник-представителят не могат да бъдат 

от един и същи клас (когато в училището има повече от 1 клас). По този начин се 

спазва и Стандарт 1 (вж. Глава I) за етичност на подхода. Приемат се правила за работа 

на Младежкия съвет, възоснова на които се определя, че този съвет заседава минимум 

два пъти месечно; взима решенията си с просто мнозинство след аргументирано 

обсъждане; задължително определя приоритети в дейността за съответния период, към 

които се организират всички ученици и които се съгласуват с училищното 

ръководство; разглежда форми на взаимодействие с други съвети в града, региона, 

страната и извън нея. По този начин се осигуряват хоризонтален елемент 4 и 

вертикални елементи 1 и 2. 

С дадения пример - модел Младежки съвет - се постига компактен формат 

на диалог между училищното ръководство и учениците, който натоварва ученическите 

представители с допълнителни ангажименти на общностна представителност 

(випуска), но и обезпечава тяхната необходимост от изразяване от една страна, а от 

друга страна ангажира с провеждане на училищната политика на ежедневно ниво 

всички въвлечени участници (т.е. натрупва граждански капацитет). Разписан по-

детайлно в схемата за Опит за моделиране на детското участие в Приложение 3-6, 

този пример може да даде ясни отговори за адекватността си на приложение в 

конкретното учебно заведение, общност или мрежа спрямо обичайно въвлечените лица 

– ученици, учители, училищно ръководство.  
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Следвайки въведената схема, се систематизира информация за категориите 

форми на детско участие, ползите за децата, за учениците, за ръководителите на 

образователни институции, за учителите, както и за самото училище, за слабостите на 

въвлечените страни и за необходимия ресурс. Добавят се данни за примерни 

приложения с цел ефективно въздействие на информацията при интериоризирането й 

от отделните професионалисти, а и млади хора. Добавят се и индикатори за измерване 

на успеха като допълнителни практични отправни точки.  

В Приложение 3-6А е визуализиран пример на употреба на схемата за Опит 

за моделиране на детското участие.  

Видно от информацията в Опита за моделиране на детското участие може 

да се направят още няколко допълнителни коментара:  

• традиционният за ХХ век модел на водещия и следващия (възрастния и 

детето) може да бъде полезен и в ХХI век, стига да не се настоява на 

всяка цена ролята на водещия да е свързана с възрастта му; 

• предизвикателство (или проблем) със или на дете не може да бъде решен 

без дете. Позицията на детето, гледната точка на детето, мнението на 

детето и вариантът за решение на детето са задължителен елемент на 

професионалния изход от ситуация на проблем/предизвикателство; 

• ангажирането на детето с последващите стъпки на изхода от проблем са 

гаранция за предотвратяване на повторен проблем, надскачане на 

повторяемостта на едни и същи проблеми и опит за професионалиста, 

нужен за работата му с други деца; 

• мениджърските подходи в подкрепата на професионалистите и в 

управлението на кадрите нямат готовност да интегрират 

инициативността и предприемачеството на един ученик. Нито да 

обхванат идеите за свобода и самоуправление в нивото на една учебна 

единица; 

• Независимо от времето, в което детето е поставено, разглеждано или 

съществува, то е специално. Дори поставена в обобщена справка и в 

средностатистическа извадка, детската личност не се примирява да бъде 

обобщена и генерализирана за никого от професионалистите, работещи 

пряко с деца; тя прозира във всяка обща информация. Детската личност 

изисква от всеки професионалист да бъде по-прецизен в 
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самоподготовката си и в надграждането на уменията си, за да може да 

задава повече въпроси и да търси повече информация зад всяка справка, 

извадка, доклад, статия и обкръжаваща действителност – така, че да 

„постави“ детето отвъд материалния свят и да издигне личността и 

интереса му над преките ползи на средата и ситуацията.  

 

Ориентирането в разнообразните възможности за участието на децата в 

процесите на взимане на решения, както и мотивацията за реализирането на правото на 

детето да участва е необходимо условие, но не достатъчно, за да бъде детското участие 

качествено, устойчиво, ефективно и ефикасно. Необходимо е още усъвършенстване на 

подготовката, издаването и прилагането на нарочен регламент, който да позволява 

изграждането на конкретни структури, разработването на правила, норми, критерии и 

стандарти за участие.  

 

 

3.4.2. Проект за Наредба за критериите и стандартите за участието на децата в 

процесите на взимане на решения. 

 

Предвид анализа на националната правна рамка, както и на 

международните политики, развити във Глава II, резонно би било да се предложи 

разработването на национална Наредба за критериите и стандартите за 

участието на децата в процесите на взимане на решения. Такава наредба следва да 

е верифицирана с Постановление на Министерския съвет, доколкото ще урежда 

прилагането на отделни разпоредби и подразделения на нормативни актове от по-

висока степен, каквито са Законът за закрила на детето, Законът за предучилищното и 

училищното образование и други. В контекста на международните политики, такава 

наредба ще се приеме и заради възприемането на мерки на национално ниво, 

необходими за изпълнението и прилагането на актове на ЕС или на международни 

договори, сключени от Европейските общности – каквато е и Конвенцията за правата 

на детето на ООН.  

Въпреки водещия интерес на детето, децата растат в свят на възрастни. 

Настояването над правила, норми и порядки не бива да бъде отричано от която и да е 

подкрепяща детето професионална система. В противен случай конфликтът ще бъде 
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обективно заложен и на личностно, и на общностно равнище. А това обезсмисля 

отговорността на възрастните пред напредъка на децата. За това регламентите на 

наредбата ще следват принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност, както е 

установено в Закона за нормативните актове (ЗНА, обн. ДВ 34, 2016): 

• Принципът на необходимост е обвързан с възприемането на 

холистичен подход, чрез който да се създаде механизъм за 

зачитане мнението на децата при изработването и прилагането на 

политиките за тях.  

• Принципът за обоснованост ще осигури преодоляването на 

антагонизма у субектите като осигури вземането на решения да е 

правилно, т.е. истинно и обосновано, справедливо.  

• Принципът на предвидимост ще реализира разумността на 

детското участие. Небалансираното акцентиране върху правата на 

децата може да доведе до чувство на безнаказаност, ако не се 

фокусира нивото на отговорност срещу реализирането на всяко 

право. За това приложението ще бъде обвързано със 

съответствието, съгласуваността и консенсусът на вземането на 

решения.  

• Чрез прилагане принципа на откритост ще се допълни Законът за 

закрила на детето с предвиждане на механизъм, чрез който 

детските съвети към общините да сътрудничат с комисиите за 

закрила на детето, както и Семейният кодекс със задължения за 

родителите да консултират детето по всички въпроси, които го 

засягат. 

• Принципът на съгласуваност ще ангажира местните 

администрации, в т.ч. и съдилищата с нарочни кампании на 

достъпен за децата език, които да ги информират за техните 

права, последиците от решенията за тях и последиците от 

мнението на детето.  

• Принципът на субсидиарност гарантира решенията да се вземат 

възможно най-близо до гражданите (в т.ч. децата) 
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• Принципът на пропорционалност дава възможност Гражданският 

процесуален кодекс може да въведе в пълен обем гаранции за 

участието на детето в процеса, както и да определи 

процесуалното качество на социалния работник и социалния 

доклад, предвидени в Закона за закрила на детето 

• Принципът на стабилност ще ангажира Националният институт 

на правосъдието да разработи програми и да организира 

периодичното обучение на съдиите, прокурорите и адвокатите от 

системата за правна помощ по особеностите на детското развитие 

и комуникацията с деца. 

Мотивите за разработването на Наредба за критериите и стандартите 

за участието на децата в процесите на взимане на решения се основават на 

причините, които налагат приемането (възприемането на мерки на национално ниво); 

целите, които се поставят (изграждането на конкретни структури, разработването 

на правила, норми, критерии и стандарти за участие); необходимия ресурс за 

прилагането на наредбата (сериозен напредък може да бъде постигнат при условие, че 

се предостави възможност самите деца да идентифицират редицата фактори, 

оформящи бариерите пред директното участие); очакваните резултати от 

прилагането (да се създадат условия на децата да дадат значителен принос в 

политическия и обществен дневен ред без да бъдат възпрепятствани); съответствие 

с правото на Европейския съюз (Договора от Лисабон). 

Структурата на Наредбата за критериите и стандартите за участието 

на децата в процесите на взимане на решения включва общи разпоредби, особени 

разпоредби и допълнителни разпоредби. Особените разпоредби се оформят в 

подразделения на устройствени разпоредби; процесуално-правни разпоредби и 

наказателни разпоредби: 

• Общите разпоредби касаят видовете закрила, дефинициите за 

участие, формите на участие.  

• Устройствените разпоредби включват регулацията на способите 

за администриране на субективните права в участието на децата в 

процесите на взимане на решения; уреждат основните участници 

и отговорни лица – органи. 
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• Процесуално-правните разпоредби въвеждат стандарти по 

определянето на срочност, ред, йерархичност; прилагането на 

положителната правна дейност за защита на действителните права 

на децата за участие във вземането на решения, за уреждането на 

обществените отношения в тази връзка.  

• Наказателните разпоредби включват регламент за мониторинг, 

контрол и санкции в процесите на участие на децата.  

• Допълнителните разпоредби правят връзката с директивите на ЕС 

(вж. Глава II), чиито изисквания се въвеждат в българското 

законодателство, както и с Конвенцията за правата на детето на 

ООН.  

Мониторингът и контролът следва да бъдат синхронизирани и провеждани 

в реално време – пунктуални, глобално проникващи и леснодостъпни (за да могат да 

бъдат и в ролята на самоконтролни инструменти).  

Чрез устройването на специфичен регламент ще се позволи обществото да 

се възползва от интелекта на младата личност в равностойна тежест с натрупания опит 

и физически усилия на възрастния. Ще се прекрати целенасоченото саботиране на 

възможността интелектуалната мощ, освободена от възрастови характеристики, да 

допринася за благополучието на съвременната училищна общност (и не само).  

Уникалната атмосфера на ХХI век, в която децата, освен да се подготвят за 

живота, го и живеят в дух на сътрудничество, право на поемане на отговорности, 

толерантност, но и силен фокус към личността – е (може би) достатъчното условие да 

се създаде нова, все още неординерна представа и разбиране за света за новите 

поколения, в която социалната отговорност е само един от продуктите на успеха. 

Училището на бъдещето е това, което въвлича ефективно ресурса на всички субекти в 

реализирането на качествени знания, истински умения, подготвеност за съвременни 

предизвикателства, но и създава обстановка на щастие, генерираща лидерство, 

изграждаща свобода.  

Акцентът върху обезпечаването на правото на децата сами да участват в 

определянето на своето бъдеще и върху посочването на конкретните форми, в които 

този процес трябва да се развива у нас е допълнителен принос към стандартите на 

българското образование и към механизмите на комуникиране между управляващи и 
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управлявани в условията на нараснали възможности и самочувствие на съвременното 

дете.  

Основателни са съмненията, че силно прокламираните глобални политики 

(ООН, ЕС) са готови да тълкуват детето като субект в процесите на практика и да 

развиват подкрепа за подготовката на професионалистите, отговорни за продуктите на 

същите тези глобални мисии. Дипломацията все още не демонстрира достатъчно 

задоволителни способности да ангажира държавите в педагогически импресионизъм, 

при който детето на ХХI век да получи образование за социална отговорност и 

демокрация. Модернизацията на преподаването и разпространението на знания в 

училището ще заема все по-осезаемо пространство във всички дискусии и програмни 

документи, които ще претендират, че са посветени на субективизирането на ученика в 

устройството на училищния живот.  

Подобряването на работата на образователната институция като цяло е 

свързано с подобряване на връзките за ръководство, контрол, сътрудничество и 

координация между отделните участници в процеса; с въвличането им във вземането 

на управленските решения; управлението на човешките ресурси, включително 

усъвършенстването им; необходима е ефективна структура на органите в 

институцията; както и с редица други организационно-икономически елементи – като 

подходящо заплащане, съответствие между функциите и структурата на органите, 

гъвкавост, фокусираност върху постигане на резултати, квалификация на кадрите и 

прочее. Що се отнася до участието на децата в процесите на взимане на решения, 

Наредбата за критериите и стандартите за участието на децата в процесите 

на взимане на решения ще бъде релевантен, адекватен и навременен отговор на 

организационните и институционални нужди.  

В Приложение 3-5 се представя първо предложение за Наредба за 

критериите и стандартите за участието на децата в процесите на взимане на решения.  

Децата са безспорен (държавен) приоритет в България от десетилетия. 

Всеки държавен бюджет финансира политиката за деца с устойчиво нарастване 

ежегодно, независимо от конюнктурата в страната (НСИ). Въпреки това, видимостта 

на инвестицията не е достатъчна, което резултира в демотивация на 

професионалистите, младите семейства и самите деца и води до ниска ефективност на 

работата, лошо качество, забавяне на търсените резултати и дори напускане на 

страната. Макро погледът на големите и значими (държавни) реформи често пропуска 

нересурсоемки, но ефективни възможности. Създаването на специален Фонд за 
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иновации е пилотна инициатива, която подкрепя насочени към бъдещето („за деца“) 

проекти. Поради тази причина Предложеният първоначален проект на Наредба за 

критериите и стандартите за участието на децата в процесите на взимане на решения 

разписва функционирането на Фонд „Иновации за деца“. Фондът създава специфична 

възможност за подчертаване на българския престиж на световния подиум – както по 

отношението към децата, така и по отношение на устойчивото развитие, бъдещето на 

труда, образованието, ресурсите и технологиите.  

Проектите за деца и млади хора, разработени в различни направления, ще 

осветлят реални възможности за устойчиво развитие. Същевременно ще са потенциал 

за добра публичност: дават шанс за позитивна критика на неефективни решения, 

регламенти и нормативи. Създават изпреварващи проблемите практики. Подчертават 

значимостта на професионалните среди и подсилват взаимоотношенията между 

ангажираните лица в кратки срокове; повишават мотивацията и проучват по 

емпиричен път посоките на бъдещите политики.  

Независимо дали е стартиран с частни или публични средства, фондът може 

да бъде инструмент за диалог с държавата, чрез който да се предоставят нови 

възможности за публично-частно партньорство и достъп до държавните ресурси, които 

са изолирани от прякото влияние на бизнеса. Финансиран директно от държавния 

бюджет, фондът може да оперира като инструмент на Премиера, в който постепенно да 

се вливат частни и други обществени инвестиции, в т.ч. чуждестранни, с нарастването 

на които да нараства и интересът на активния бизнес към публично-частното 

партньорство.  

Фондът може да осигури онзи финансов елемент на мотивация, който да 

повлияе върху устойчивостта на развиваните форми за участие на децата и младите 

хора в процесите на взимане на решения в страната (и не само).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управлението на образованието предизвиква високи очаквания и 

изисквания към педагогическата наука като цяло. Към днешна дата от една страна то 

трябва да изпълни задачи чрез максимално съвременен системен подход, от друга да 

осигури успешна професионална реализация на педагогическите специалисти, от трета 

да удовлетвори съвременни социално-икономически потребности и специфики на 

работа в образователните институции. Но философията на управлението винаги 

подчертава т.нар. обществено далекогледство, чрез което управлението на 

образованието се натоварва с ангажименти за поколения напред – както в обществен, 

така и в теоретичен, икономически и административен план, в т.ч. по отношение и на 

образователните политики. Настоящата работа е вдъхновена имено от посоката към 

бъдещето, вменена в хода на управлението на образованието. Тя си поставя задачи, 

базирани на успешни практики в настоящото, правейки връзки с мултиплицирането на 

добрите възможности по ефективен и ефикасен начин в бъдещ план така, че да се 

формира устойчив холистичен подход, при който децата и младите хора 

регламентирано и качествено да имат своя принос за личностни и обществено значими 

решения.  

На основата на задълбоченият теоретичен анализ, анализа на политиките н 

международните организация по отношение на детското участие, сравнителният 

преглед на добрите практики за участие на деца във вземане на репения в различни 

държви и резултатите от проведеното диагностично изследване могата да се направът 

следните основни изводи: 

1. Стана ясно, че теоретичният базис артикулира успешно с възможностите 

за включване на детето в процеса на взимане на решения, подчертавайки позитивния 

принос както за вътрешния свят на детето, така и за образователната система, а и за 

общността като цяло, доказвайки го с добрите практики на Дюи, Нийл, Паркхърст и 

други (вж. Глава I). Всеки един от тези експерименти (за времето си) е бил лишен от 

устойчив холистичен подход, при който имено децата да имат възможност постепенно 

да бъдат ангажирани с адекватни отговорности (освен с права) в обществените 

системи, в които се реализира добрата практика. За да може по този начин да се 

постигне пряко въздействие върху планирането и развитието на конкретни задачи, 

услуги, дейности, програми, стратегии и прочее.  
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2. Благодарение на богатия теоретичен анализ на същността и особеностите 

на детското участие се подчертаха няколко основни извода:   

• Промените относно визията за детското участие следват промените в 

развитието на човека и обществото, като развиват разбиранията за 

свободата, щастието, демокрацията и прочее основни човешки ценности; 

• Участието на децата в процесите на взимане на решения може да се отнася 

едновременно, но и по отделно както до публични, така и до лични казуси; 

• Признаването на детето като субект в процесите придава функции на 

инициативност, предприемчивост, иновативност, лична и социална 

отговорност – все ключови компетентности за всяка управленска система; 

• Основна ценност в развитето на идеите за участието на децата е 

осъзнаването и осмислянето на ролятата на младия човек като творец на 

собственото си развитие. 

3. На основата на анализа на характестиките на детското участие, 

концептуалната рамка, етиката и стандартите за реализацията му, както и възможните 

форми в практиката, се осветли липсваща обща теоретична основа. Дори все по-

популярната теория на поколенията бегло представя възрастовите бариери (между 

генерациите) като възможности за напредък. Децата растат много по-бързо, отколкото 

професионалният напредък може да бърза. За това е много важно да се вниква в 

детския прочит на темпото. По този начин, в комбинация с компетенциите на 

възрастните могат да бъдат изградени професионални скокове, изпреварващи детските 

нужди – за да може да се оптимизира разпиляването на ресурс и да се базира качествен 

напредък на развитието в управлението на образованието.  

4. На базата на качествения социално-политически и сравнителен анализ на 

национално и международно ниво, в това число и на правната рамка за детското 

участие могат да се формулират няколко извода: 

• Като цяло държавите демонстрират осъзнаването на жизненоважното значение 

децата да участват във всички процеси на взимане на решения, които ги касаят; 

• Зачитането на богатото разнообразие от практики и форми в различните държави 

може да бъде добра основа за международно обединение, установяване на съюз в 

многообразието и обществена подкрепа по вертикала на функционирането на 

детското участие в международния мир; 
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• Обединението и хармонизирането на различните форми на детското участие все 

още е нестандартно, нетипично и по-скоро рядкост – не само на регионално и 

национално ниво, но и на над-национално ниво; 

• Институциите проявяват склонност пасивно да подминават мнението на децата и да 

продължават институционалната инерция, заради което е важно да се създадат 

систематични и устойчиви механизми и пространства за участие на децата на 

местно ниво; 

• Съществени предизвикателства стоят пред участието на децата под 13 годишна 

възраст и тези в неравностойно положение; 

• Всяко приложимо национално законодателство следва да бъде хармонизирано 

както в йерархичен план, така и по хоризонтални политики така, че да не изостава 

от международните стандарти; 

• Националното законодателство трябва да бъде подпомагано с активни мерки, които 

да осигурят допълнителни гаранции за осъществяване на правото на децата да 

участват – в т.ч. с въвеждането на специализация на професионалисти (не само от 

педагогическия обхват); 

• Осветлява се липсата на механизми за зачитане мнението на децата при 

изработване и прилагане на политиките за тях; 

• Всяка образователна институция следва да прави опит за създаване на Модел за 

интегриране на младите хора в реализирането на процесите в качеството им на 

субекти, а не на обекти (ЮНЕСКО); 

• Съществено е да се създадат условия на децата за принос в политическия дневен 

ред. Сериозен напредък може да бъде постигнат, ако се предостави възможност 

самите деца да идентифицират редицата фактори, оформящи бариерите пред 

директното участие в дискусия по съответната тема; 

• Овластяването на гражданското представителство в подкрепа на детското участие е 

трудно проследимо и несистемно. 

• Включването на децата във вземането на решения и управлението на живота е с 

нарастващ приоритет за международните организации, начело с ООН. Но имено на 

база взискателния поглед в тази насока стана ясно, че позицията на ЕС не е 

достатъчно активна, усилията на АСЕФ не са достатъчно системни, Африканският 

съюз има само симптоматични прояви, а СоЕ има нужда от по-добре мотивирана 



 

185 
 

мрежа от държави за успешното приложение на Инструмента за оценка на детското 

участие.  

5. Представените данни от емпиричното изследване подчертават 

навремеността и категоричността на ангажимента в управлението на образованието по 

отношение на включването на децата в процесите на взимане на решения. 

Същевременно се осветлява едновременността, многоцветността, многопластовостта 

на преживяванията на децата сега, за да стане ясно, че са в контраст с голяма част от 

използваните комуникационни канали, поради което се създават условия за 

неефективност, ресурсоемкост и демотивация у участниците. Представените данни 

обосновават мениджърската основа за търсенето и намирането на ефективни решения 

за осигуряване на адекватна защита на интересите на децата в съвременната 

образователна и социална среда. Те също така подчертават, че: 

• присъствието на дете не е участие на дете; 

• слабо са познати възможностите и формите за участие и правото на децата гласът 

им да бъде чут; 

• съществуващите в практиката различни форми не спесифицират ясни критерии за 

възможна взаимна обвързаност и/или синхронизация, следователно и минимизират 

възможностите за корелация; 

• представителността на участниците може да бъде поставена под съмнение във 

всяка от съществуващите форми; 

• връзките с институционалните процеси, в които децата могат да взимат участие, не 

са ясни; 

• значителни усилия трябва да бъдат насочени към промоцията на участието, 

правната рамка и статута на участие на децата; 

• съществуващите форми на детско участие не са разбирани еднозначно от 

въвлечените пряко лица, нито от обкръжаващата действителност; 

• ролята на местната власт и на ръководствата на отделните институции не е 

разпознаваема от децата; 

• инертните реакции на иституциите демотивират децата и ги карат да се отдръпват 

от правото на участие;  

• институцията, която най-активно осигурява на децата и младежите информация е и 

трябва да бъде училището. 
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• Липсата на опит, практика и нагласи за взаимодействие и специфична комуникация 

с деца е видна като бяло петно в отговорите от проведеното емпирично изследване 

сред 1810 деца. Участието на децата във вземането на решния се осъществява като 

практика само в отделни училища; на системно равнище съществуват сериозни 

проблеми. Представените резултати показват различния поглед на децата и 

подчертават, че участието трябва да бъде реално, изпълнено със съдържание и 

зачитане от самите възрастни и институциите като цяло.  

• Същевременно не се констатира липса на мотивация у отделни педагогически 

представители, поради което се допуска че са налице условия за позитивен подход 

и развитие на детското участие на училщно ниво.  

6. В настоящата разработка се представя опит за моделиране на детското 

участие, с помощта на който да се обхване потенциала на педагогическата среда. 

Въведената структура дава възможност за високоефективно и продуктивно 

интегриране на оценка (от една страна) на наличната информация, ситуация и личен 

опит на въвлечените лица с (от друга страна) идентифицирането на липсващи данни, 

необходими за въвеждането на конкретна форма на детско участие в дадена 

образователна институция. Самият опит за моделиране осветлява нуждата от 

допълнителни стимулираци обстоятелства, каквито освен ясните регламенти са и 

финансовите инструменти. За това и са представени конкретни предложения за 

създаването на Фонд за иновации за деца и за Наредба за критерии и стандарти за 

детско участие.  

Като цяло, настоящата разработка се откроява с няколко основни научни 

приноса: 

1.  Осъществен прецизен и цялостен анализ на участието на децата в 

процесите на взимане на решения; 

2. Въвежда класификация на формите за участие на деца в процесите на 

взимане на решения 

3. На основата на задълбочен анализ на приоритетите в дейността на 

редица международни организации, в т.ч. Европейския Съюз, са 

изведени основните макрополитики по отношение включването на 

децата в процесите на взимане на решения 

4. Конструиран е авторски модел за детското участие. Предложеният набор 

от структури, правила и процедури очертават обща рамка без да се 
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ограничава възможността за уникалност и иновативност на всяка 

конкретна/нова форма. 

5. Получените резултати и практически изводи имат ясно приложно 

значение по отношение създаване на регламент за критерии и стандарти 

за детско участие 

6. Направени са конкретни предложения за промяна на правната рамка 

както на национално, така и на международно ниво по отношение на 

детското участие 

Детското участие търси и очаква повишена резултатност и качество от 

възпитанието на гражданските компетенции, рационалността на личния избор, 

адекватната подготвеност за нарастващите отговорности, насърчаването на 

сътрудничеството и взаимодействието, повишената социална отговорност и като цяло 

обществения прогрес. Това е стремеж към самоусъвършенстване и упражняване на 

широка обществена дейност чрез включване в педагогическото изследователско 

пространство в контекста на процеса на изграждане на европейска икономика, 

основана на знанието. 

Настоящата разработка е основание за серия от допълнителни ангажименти 

в академичната и практична сфера. Вече се повдигна завесата за политическите 

аспекти при детското участие, за философските, организационните, личностните, 

юридическите и прочее величини. В едно с това, участието на децата в процесите на 

взимане на решения може (и трябва) да представлява основателен интерес за 

социологията, както и за икономическата наука, обществените финанси, управлението 

на човешките ресурси и мениджмънта като цяло.  

Взимайки предвид факта, че управлението на образованието е насочено към 

осигуряване на интегративен и интердисциплинарен подход, е научно вярно да се 

твърди, че участието на децата във вземането на решения е педагогическа иновация с 

твърди основи в теорията и управлението на образованието. И като такава, се свързва с 

основите на управлението, икономиката, финансите, образователния мениджмънт, 

управлението на човешките ресурси, тенденциите в развитието на образователната 

политика и педагогическото консултиране на деца, учащи, учители и родители. 

Благодарение на така идентифицираната мрежа от области на знания, компетенции и 

способности, работата по участието на децата в процесите на взимане на решения има 

всички основания да е и да бъде предизвикателство и обстоятелство, удовлетворяващо 
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високите обществени очаквания и нагласи по съвременен и оперативен начин с 

отговорен поглед и ангажимент към бъдещето.  


